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Sommige woorden of woorddelen bleken moeilijk of niet te lezen. Een niet 

leesbaar woord is in de transcriptie weggelaten en vervangen door {?}. Bij 

twijfel of een bepaald woord juist is getranscribeerd is een ? direct achter het 

woord geplaatst.  

 

Als in het origineel tekstfragmenten zijn doorgehaald, is dit in de transcriptie 

weergegeven door deze tussen haken [ ] te plaatsen. 

 

Verbeteringen e/o aanvullingen zijn welkom op c.fransen@kpnmail.nl  
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1. 

 

Anno 1661 den 4. octob.  

Judex Adolph van Rensen 

Ass. Jan Alkemade 

Gerrijt Paeschen 

 

Compareert Joachim? Adriaen der Rhede tot Brantlecht caverende mede voor 

sijn L. huijsvrouwe ende bekent deuchdelijck opgenomen ende ontfangen te 

hebben van Jan Duvelshoff Aele Peters eheluede die somma van hondert 

rijxdaler ad 50 stuver het stucke mett beloftenisse iaerlix ende alle iaer daer 

voor te betaelen ses dergelijcke rijxdalers vant hondert, stellende daervoor tot 

onderpande sijn erve ende goet Hanterinck in die Lutte welcke in specie 

daervoor wort verbonden ende verhijpotheseert, die rente verschijnende op 

toecomenden 4 octob. 1662, die eerste reijse waeraen die rentheffers haer 

guarrant cost ende schaedeloes sullen moegen verhaelen, die losse aen 

beijden sijden reserverende, denuntierende sulx een [halff] vierdell iaer te 

bevoerens alles oprecht 

 

Anno 1661 den 30 October 

 

Judex Substitut. Joan Leuwe 

Ass. Jan Alkemade  

Gerrijt Paschen 

 

2 

 

Compareert die hoochedgeb: hoocheer ende deugentrijcke Juffer Agnes 

Dorothea de Reede geassisteert metten erentfesten ende hoochgeleerden 
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Joan Hulst advt. haer in deser saeken gecoernen ende toegelaetenen mombaer 

ende bekende euwich erfflijck onwederlosbaer commervrij ende onbeswaert 

vercoft te hebben, gelijck sij doet craft deses aen Derck Cock Aeltien eheluijde 

seker stucke lant Nortcamp genoomt ongeveer 6 spint groot vant erve ende 

goet die Borch in Hasselt, liggende tselve mett eene sijt aen Reijmers lant, 

mette ander sijt aen Deters lant, omtrent het hen: huijs, alsmede noch vant 

selve erve seker stucke lant die Vaertbrede genoomt, groot ses schepel geseijs, 

liggende mett eene sijt aen jonge Reuwe, mette ander sijt aen Jaepkers? 

landerijen soe parceels wijse vant voorschr erve sije vercoft, alles voor eene 

somma van pennijngen waervan den lesten penninck metten eersten voldaen 

ende betaelt  

doende oversulx vandie voorschr parcelen cessie transport ende opdracht, tot 

erfflijck behoeff van voorschr cooperen ofte hunne erffgenaemen, mett 

beloftenisse van alles te staen wachten ende waeren voor alle opspraecke ende 

evictie, onder verbant van haere persoenen ende goederen waer die oock 

gelegen, alles oprecht 

 

3 

 

Compareert die hoochedgeb: hoocheer ende deugentrijcke Joffer Agnes 

Dorothea de Rede geasst. metten erentfesten ende hoochgeleerden Joan Hulst 

advt. haer in deser saecken gecoornen ende toegelaetenen mombaer ende 

bekende euwich erfflijck onwederlosbaer commervrij ende onbeswaert vercoft 

te hebben, gelijck sij doet craft desen aen Arent Jansen    sijn 

huijsvrouwe seker stucke lants het Goeken stucke genoomt, groot ongefeer   

 lants, liggende metten eene sijt aen   lant, mette ander zijt aen  

   als mede seker stucke lants ongefeer 5 spint groot in den 

Hasseler Ess buijrschap Hasseloe liggende, mett eene sijt aen   lant, mett 

ander zijt aen  lant, hett Culen stucke genoomt, soe parceels wijse vant 
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erve Borchman in Hasseloe sijn vercoft, alles voer eene somma van 

pennongen, waervan den lesten penninck metten eersten voldaen, ende 

betaelt doende oversulx vandie beijde parcelen cessie transport ende opdracht 

tot erfflijck behoef van voorschr cooperen, ende haere erffgenaemen, mett 

beloftenisse van alles te staen wachten ende waren, voor alle opsprake ende 

evictie onder verbant van haere persoen ende goederen waer die oock 

gelegen, alles oprecht 

 

4 

 

Compareert die hoochedgeb: hooch eer ende deugentrijke Juffer Agnes 

Dorothea de Rede geasst. metten eerentfesten hoochgl. Joan Hulst adv,. haer 

in deser saeken gecoornen ende toegelaetenen mombaer ende bekende 

euwich erfflijck onwederlosbaer, commervrij ende onbeswaert vercoft te 

hebben gelijk sij doet craft deses aen Gerrijt Tonnissen ten Caete Aelten 

eheluijde seker campken genaemt Borchmans Reuken? ongefeer een mudde 

geseijs mett eene sijt aen Jan Schulten maet mett d’ander zijt aent velt vant 

erve ter Borch buijrschap Hasseloe gelegen, sulx voor eene somme van 

pennongen die sich welglte. vercopersche den lesten penninck metten eersten 

bekent voldaen te sijn, ende vollencomene betaelinge doet bedaencken, 

doende deshalven cessie transport ende opdracht tott profijte van cooperen 

ende haere erffgenaemen, mett beloftenisse van alles te staen wachten ende 

waeren voor alle opspraeke ende evictie onder verbant van haer persoone 

ende goederen, waer die gelegen, submitterende sich alle heren? hooffden 

onder renuntiatie van alle exceptien, alles in meliori forma  

S. L.  

 

5. 
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Anno 1661 den 21 Novemb. 

Judex Substit. Joan Leuwen 

Ass. Geert Aelberinck 

Jan Monnickinck 

 

Testament 

 

Erschenen Herman Morsman te Dulder sijn memorie ende verstant wel 

machtich wesende doch watt swack van lijchaem aenmerckende die 

onsekerheijt des menslijcken levens, ende datter niet sekerder is als die doodt, 

ende niet onsekerder dan de uijre van dien, heeft uijt sekere consideratie mett 

vrijen voorbedachten gemoede goet gevonden over sijne tijtlijcken 

naegelaetene goderen te disponeren, als volght, ende eer hij daer toe quam 

soe beveelt hij sijne siele wanneer die uijt hett lijchaem verscheijden sal godt 

almachtich ende sijn doode lijchaem den aertsche begraffenisse eerlijck ende 

christlijck gelijck sulx alsdan sal betaemen, dienvolgende instituerde hij tott 

universele erffgenaemen bij titul van institutie sijnen natuijrlijcken soon 

Henrick Morsinck ende Fenne sijn huijsfrou Grete Morsinck, getrout aen 

Lubbert ten Grotenhuijs, ende Gese ter Morsch gehijlijkett aen Wolter 

Dercksen ende bij eerder affsterven der voerschr erffgenaemen haere 

beijdersijts tegenwordige ofte noch te vercrijgene kinderen in der overledenen 

plaetze, sodaenich datt sijne tegenwoordigen goederen sullen gedeijlt worden 

als volcht 

 

6 

 

wel verstaende datt alle sijne testatoris goederen, soe hij bij desen int besitt 

ende gebruijck heeft, ende van sijne olderen geervet ofte aengenomen heeft, 

t’zij immobile ofte mobile goederen actien crediten, coren gewas opt landt, 
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bestialen, linnen, wullen, holt ende iserwerck, alles watt binnen ofte buijten 

mochte gevonden werden, als voorschr nae testatoris doodt vererven ende 

alles versterven sullen op testatoris voorschr natuijrlijcken soone Hendrick 

Morsinck, ende Fenne sijn huijsvrouwe, ende dit te verstaen van sijn eijgen 

olderlijcke ende gewonnene goederen, maer die goederen soe testator van 

sijnen soone salige Jan Hersmen Morsinck geervet, van watt natuijre die oock 

moegen wesen, hett sij mobile ofte immobile actien renten ofte credijten, 

linnen, wullen, iser ofte holtwerck van watt naemen die oock moegen wesen 

sullen in drie gelijcke deijlen gedeijlt worden, wel te verstaen datt voorschr 

Fenne ende Henrich Morsinck eheluijden bovent voorschr vaderlijcke goett 

sullen hebben te genieten een gerechte derde part van die goederen 

heercomende van salg. Jan Hermsen Morsinck waervan ende niet vande 

voorschr olderlijcke goederen Grete Morsinck Lubbert ten Grotenhuijs haer 

eheman oock sullen hebben te genieten 

 

7 

 

een gerechte derde part ende Gese Morsinck aen Wolter Dercksen getrout 

mede een gerechte derde part ofte bij eerder affsterven van die voorschr 

olderen, die kinderen in haer moders ofte vaders plaetze deselve dan oock 

indien val d’eene d’anderen mits desen substituerende, naerdien soe is mede 

testatoris willen, datt Henrich Morsink ende sijn huijsvrouwe voorschr, allene 

sonder toedoen van de andere mede erffgenaemen uijt des vaders goet sullen 

hebben uijt te keren aendie Godes armen de somma van vijfftich daeler, den 

daler ad 30 stuv. t’stucke de selve daermede beswarende ende sulx d’armen 

legaterende, ende dewijle verder Enneken Peters, voor haer man [salige] Jan 

Hermsen Morsink is comen te overlijden, geinstitueert hebbende deselve 

haeren man tot haeren universelen erffgenaem luijt dispositie ten prothocol de 

dato den 5 Julij 1656 - mett conditie nochtans datt eens aen haer naeste 



 

 

9

erffgenaemen indien daer enige comen mochten, souden uijtgekeert worden 

van haere goederen eens voor alle die somma van drie hondert Carl. gld. ende 

niet meer, ende bij aldien daer geene erffgen: mochten coomen die Godts 

armen twe hondert Carl. gld. daer van sullen hebben te genieten, blijven 

d’andere hondert gld. ten profijte van voorschr erffgenaemen te verdeijlen 

 

8 

 

in drie parten, als voorschr, soe heeft testator hett daerbij gelaeten, alhett 

welcke verclaerende testator voorbenoemt te wesen sijn uijterste wille ende 

testament gelijck als hem hett selfde bij den Gerichte voorgelesen 

bescheijdentlijck ende vlijtich ondervraecht sijnde, gaff tott andtwoort datt hij 

onbedwongen mett voorbedachten rijpen beraede tott dese sijne leste wille 

gecoomen was, willende datt hett selve effect sal sorteren, t’sij als een 

testament codicil, ofte enige andere laeste dispositie soe ende in aller maniere, 

als deselve best sal connen bestaen, ende cracht gewinnen, tott dien fine sijne 

voorige disposities ofte dispositien mits desen wel expresselijck revocerende 

sonder arch ofte list,  

In kennisse der waerheijt hebbe ick gesubstitueerde Richter voorschr desen 

mett mijn eijgen handt ondergeteijckent ende mett mijn pitzier bevestiget 

ende versegelt ende alsoo testator niet schrijven can noch oock geen pitzier 

ofte segel heeft soe heeft hij mits desen daertoe gerichtlijk versocht den E. 

Joes Hulst omme dese uijt sijnen naemen mede te onderteijcken ende te 

versegelen gelijck geschiett is, 

 

Eodem die et Anno ut supra  

Judex Adolp van Rensen 

Ass. Jan Alkemade 

Gerrijt Paeschen 
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Compareert Arent Stevenink swager van Ubbencotte mett Hille sijn 

huijsvrouwe, Albert Ubbencotte mett Grete eheluijden, Henrich Eijckman mett 

Gese sijn huijsvrou, Henrich Ramelcamp als swager mett Fenne sijn 

huijsvrouwe, als mede Jan Bovinck mett Gese Ubbencotte eheluijden, ende 

hebben bij sitteden Gerichte mett hantastinge geconfirmeert datt sij haeren 

bruijtschatt soe haer waren competerende van Jacob Ubbencotte ten vollen 

hebben vercregen, bedancken oversulx Jacob Ubbencote voorn goede 

betaelinge ende samentlijck hiermede gecontenteert sonder naemaeninge ofte 

hiernaemaels daer van wederwaer te spreken, alles oprecht, 

 

Erschenen Berent Heimer? Fenne eheluijden ende bekennen opgenoomen 

ende ontfangen to hebben van die hoochedgeb: respective residerende 

Jufferen des hooched: Stifts Weersele die somma van hondert daeler ad 30 

stuv. het stucke geprocedeert ende gegeven vandie hoochedgeb: Juffer 

Johanna van Munster aen voorschr respective Jufferen belovende iaerlix ende 

alle iaer daervan te geven vijve dergelike daelers voor pensioen, die eerste 

rente verschijnende in 7ber 1662, stellende daer voer tott een speciael 

hijpotheek seker hoijmaete tusschen Schoemakers ende Letten? Berent landt 

gelegen, waeraen welglte. Jufferen als rentheffer haer guarrant cost ende 

schaedeloes altoes sulen moegen verhalen, alles oprecht 

 

10 

 

Anno 1661 den 21 Novemb: 

 

Judex Adolph van Rensen 
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Assess. Jan Alkemaede 

Gerrijt Paeschen 

 

Erschenen Jan ende Gerijt ten Sijthave mett Willemken ende Merriken haere 

respective huijsvrouwen als mede Arent ten Elshoff Garbrich eheluijden, ende 

bekennen erfflijck euwelijck onwederlosbaer commervrij ende onbeswaert 

exempt heeren lasten uijt de naeme van Lubbert Meijer toe Borne ende Jan 

Pottcamp vercoft te hebben gelijck sij doen cracht deses aen Lubbert ten 

Holmaete Swenne eheluijden ende aen Willem ten Holmaete Mette eheluijden 

haer eijgen vrije toebehoerige goet genant die halve Holmaete mett alle haer 

recht ende gerechticheijt soe als deselve inden Gerichte van Oldensel 

buijrschap Cleijne Drijne gelegen is sulx voor eene somme van pennongen die 

sich vercoopere goede ende vollencomene betalinge dede bedancken, doende 

daeromme cessie transport ende opdracht tot profijte van voorschr cooperen 

ende haere erffgenaemen  

beloevende daer voor te staen wachten ende waeren onder verbant van 

voorschr vercoperen haere gene uijtgesunderde goederen, waer dieselve oock 

gelegen waeraen coperen voorn. haer guarrant cost ende schaedeloes altoes 

sullen moegen verhaelen 

Alles oprecht, In meliori forma  

 

11 

 

Compareert Gesen Lechtenberch mett Swenne sijn huijsvrouwe Arent Wulffer 

mett Anna, Hermen Nijhoff mett Geertien, Caspars Jan met Mette Geert 

Walcotte mett Geertien, Jan Steendijck mett Gese Jan Wernshoff mett 

Jenneken, Jan Lechtenberch mett Jenne, Jan ten Wernshove mett Swennken 

Jan Essinck cuijper met Ale, Henrich Nijhoff mett Trijne haere respective 

huijsvrouwen, ende bekennen euwelijck erfflijck onwederlosbar commervrij 
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ende onbeswaert vercoft te hebben gelijck sij doen craft deses aen Henricus 

Lamberts Fenne eheluijden seker huijs genaemt Cuijper Henrich huijs mett hett 

daertoe gehoorende landt, te weten ongeveer twe mudde lant aen Horstcamp 

gelegen mett den eenen eijnde, metten anderen eijnde aen Corberinks lant, 

een stucke daer van op den Reescamp mett ene sijt aen Corberinck mette 

ander sijt aen Resinck landt, een stucke mett beijde eijnden aen Horst 

landerijen, alsmede drie koe biesten vrijen uijtganck indie Rossumer Schoeten 

mett een gustbiest daertoe drijvende, mett alle oude ende nije gerechticheijt 

daertoe gehoorende, sulx voor eene somme van penningen die sich 

vercoperen ten geneuge vollencomentlijck doen bedancken, doende daervan 

cessie transport ende opdracht tot profijt van voorschr coperen ende haere 

erffgenaemen  

Beloevende daer van te staen wachten ende waeren onder verbant van 

comparanten alle haere goederen int gemeijn ofte elck in solidum, waeraen 

coperen haer guarrant cost ende schaedeloes sullen moegen verhalen 

Alles in meliori forma  
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Compareert Lubbert Holmate mett Swenne eheluijde ende sijn schoonsoone 

Willem bekennen opgenoomen ende ontfangen te hebben, van Gerrijt 

Tonnissen ten Caete mett Aeltien Tonijst? eheluijde die somme van [hondert] 

dusent Carl. gld. {?} 1000. Carls gld.  

Beloevende iaerlix ende alle iaer daer voor te betalen vijff percento, die eerste 

pensioen verschijnende op Martini 1662 

Stellende daer voor tott een speciael onderpant die Holtmaete inden Gerichte 

Oldensel buijrschap Cleijne Drijne is liggende, waeraen gl.renthefferen haere 

guarrant altoes cost ende schaedeloes sulen moegen verhaelen ende in genere 

alle haere goederen, alles oprecht  
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S.L. 

 

Compareert Albert ten Valenbroock tott Hasseloo ende Jenneken (: g’assisteert 

mett haere mombaer Jan ter Spraekstedde sijn huijsvrouwe :) ende bekennen 

deuchdelijck voor haer ende haere erffgenaemen aen Joes Meijlinck ende sijn 

huijsvrouwe Geesen Meijlinck, Berent Reijners ende Fenna sijn huijsvrouwe, 

ende Berent Geerdink Jenneken sijn huijsvrouwen ofte aen haere 

erffgenaemen schuldich te sijn soe van verloopene pachten verschoetene ende 

andere berekende pennongen die somma van  

 

13 

 

twehondert achtendertichsten halven gulden, beloevende compt. die voorschr 

penn: ad 5 per cento iaerlix te verrenten, die eerste rente op Maij 1662 eerst 

verschijnende, ende soe vervolchlijck tot die affloese toe, welcke d’eene 

d’anderen die sulx wert believen een halff iaer voor den verschijns dach [ader] 

sal denuntieren, in specie daer voor ten onderpande stellende haer Arminiaens 

deel gelegen indie buijrschap Hasseloe mett de eene sijt aen Valenbroocks Rot 

mett die ander sijt nae ‘t Velt des Hasseler Broock schietende, ende generaliter 

alle haere geene uijtgesonderde hebbende ende vercrijgende goederen geene 

daervan g’eximeert, omme in cas van misbetaelinge haer guarrant cost ende 

schaedeloes daeraen te verhaelen, alles oprecht in meliori forma  

 

Anno 1662 den 8. Jan.  

 

Judex Adolph van Rensen 

Asses. Jan Alkemade 

Gerrijt Paeschen 
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Compareert Jan Coekenbergh Swenneken Nibbelink eheluijden ende 

bekennen erfflijck euwelijck onwederlosbaer commervrij ende onbeswaert 

vercoft te hebben gelijck sij vercoopen cracht deses, aen haeren olsten soone 

Geert ende Aeltien Damink eheluijden, haere vrije woeninge mett het bij 

liggende landt, mett alle recht ende gerechticheijt mett top ende twijch te 

heijde ende te weijde soe ende in soedanige manieren als voorschr vercoperen 

t’ selve sijn gebruijckende doch alles op conditie 

 

14 

 

ende volgents coopcedel van respective vercooperen ende cooperen 

geteijckent ende den 5. jan. 1662, ende datt voor eene sekere somme geldes 

welcke vercooperen ten vollen bekennen betaelt te sijn, doende vant voorschr 

landt ende wooninge cessie transport ende opdracht tott profijte van voorschr 

cooperen belaevende daer voor te staen wachten ende waeren onder verbant 

van haere persoenen ende goederen 

 

Compareert Geert Coekenbergh [mette] mett Aeltien Daminck eheluijden ende 

hebben erfflijck euwelijck onwederlosbaer commervrij ende onbeswaert vercoft 

haere toebehoerige behuijsinge mett annexe landerijen soe als hett selve in die 

marcke Lutte gelegen mett alle daertoe gehoerende recht ende gerechticheijt 

[soe als] te heijde ende t’weijde mett messinge soe als vercopers vader Jan 

Coekenbergh t’selve gebruijckt, aen die erven? van salige Bernardt Kettwick, 

geas.t. in desen mett haeren deener Joes Kettwick, sulx alles voor ene somma 

van pennongen die sich vercooperen ten vollen bekennen voldaen te sijn, 

doende daeromme volcomen cessie transport ende opdracht tot erfflijck profijt 

van vercooperen ofte haere erffgenamen  
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beloevende daervan te staen ende waren ten allen tijden voor alle opspraeke 

ende evictie nu ende ten euwigen dagen onder verbant van haer persoon ende 

goederen geene g’eximeert  

alles oprecht 
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Compareert Albert ten Camphuijs voorgevende hoe datt hij den 12 xber 

affgewekenen jaers 1661 mett sijn schoensoone Lubbert Wijfferinck hebbe 

geaccordeert voor den beloffden bruijtschatt ad vijff hondert vijfftich gulden 

waerop allenich vijfftich gulden betaelt, ende sijn soone Arent vier hondert 

gulden, geconsidereert dat voorschr Albert ten Camphuijs sijne debiliteijt soe 

hij daegelix is onderworpen, ende datt hij sijn bourecht nae behooren 

streckende tott onderhoudinge van sijn huijshoudinge ende tott betalijnge 

sijner pachten niet can gebruijken gelijck als bevoorens consequentelijck 

betracht hebbende sijne menichvoudige schulden, die dagelix meerder 

accresseerden voortecoomen, gelijck deselve int accort den 12 [Jan:] Febr? 

1661 opgericht specifice sijn genomineert, ende den 5. Jan: 1662 onderlinge 

van partijen geteijckent, heeft voorschr Albert Camphuijs mett Gese sijn 

huijsvrou aen haeren soone Arent Fenne eheluijden die albereijts aen haeren 

heerschap Wermeloe erffwinninge gedaen, oock gelaeten voor eerst sijn 

bourecht aent erve Wilthuijs, als mede vercoopen cracht deses haer eijgen land 

geheten den Nijen Camp aent Velthuijs {?} gelegen alsmede aent Buijrvelt 

mette maete opden Nijen Morsch ader Camphuis voorschr maete neffens al 

sijn cooren opden lande, 3 koonen ende een gust beest, 3 peerde wagen 

ploech, kettel, ende pott mes inden vaelt omme daer voor te betaelen die 

achterstendige pachten ende menichvoudige schulden inden accort 

bovengenoomt (ende gespecificeert] soe verre boven .700 gld. sich sijn 

extenderende 
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doende hiermede vande voorschr land en maete ende bestialen ende 

gewassen volcomen cessie transport ende opdracht tott profijte van voorschr 

cooperen ende haere erffgenaemen met soedaenige conditien nochtans datt 

den voorschr soone voorschr Camphuijs in cost ende cledere volgents teneur 

des voorschr accorts sal onderholden, dit alles sonder arch ofte liste  

In meliori forma 
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Anno 1662 den 21 April 

Judex Adolph van Rensen 

Ass. Joan Isinck 

Jacobus Attendael 

 

Compareert die hoochedgeb: Herman van Twickeloe te Borchboeninge 

Venhaus ende Rorup ende bekent euwich erfflijck onwederlosbaer commervrij 

ende onbeswaert exempt die heeren lasten vercoft te hebben gelijck hij 

vercoopt craft deses aen Joannes Kettwick secretarius tot Oldensael ende 

Henderina Roocks eheluijden [den] hett erve Caelhoepinck genoemt wesende 

een vol gewaert erve mett die volle waere messinge uijt de marcke mett twijch 

top te heijde ende te weijde, mett alles watt tot een gewaert erve noedich is 

mett alle recht ende gerechticheijt gelegen inder marcke Berchuijsen tusschen 

Daminck ende Clijverich aendie Hooge Haer in Berchuijsen, d’Leemstegge 

Clijverijcks Steunebrincks Henrick Hulst ende Cornelis Mitsdorps kempen 

allersijts gelegen, sijnde een vrij allodiael goett onbeswaert van fideicommis, in 

drie verscheijden campen gelegen, gaende doer den eersten camp een gae 
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voer ende drijffwech nae Henrich Hulst ende Cornelis Mitdorps campen sulx 

alles voer eene somme van penningen dewelcke die Heer vercooper ten vollen 

bekent ontfangen te hebben doende [daervan] vant voorschr erve 

vollencomene cessie transport ende opdracht 

belovende hett voorschr erve Caelhopinck voor een vrij allodiael goet vrij van 

fideicommis te staen wachten ende waeren voor alle 

 

18 

 

evictie ende opspraecke onder verbant van sijn persoen ende goederen, onder 

renuntiatie van alle exceptien privilegien ende opwerpselen soe hier tegens 

mochten genoomen worden alles sonder arch ofte list 

In meliori forma 

 

Compareert die hoochedgeb: Herman van Twickeloe te Borchboeninge ende 

bekent euwich erfflijck onwederlosbaer commervrij ende onbeswaert vercoft te 

hebben gelijck hij vercoopt craft deses aen Sijbert Koijtenbrouwer Aeltien de 

Lange eheluijden hett erve Spraekstede inde Marcke Lutte gelegen, sijnde een 

vrij allodiael goett, mett alle daertoe gehoorende recht ende gerechticheijt 

mett top twijch te heijde ende te weijde hooge ende lege landerijen daeronder 

gehoorende sulx voor eene somma van pennongen dewelcke die heer 

vercoper ten vollen bekent ontfangen te hebben  

doende derhalve vollencomene cessie transport ende opdracht tott profijte 

vanden cooperen ende haere erffgenaemen, beloevende daervoer te staen 

wachten ende waren onder verbant van sijn persoen ende goederen mede 

voor alle opspraeke evictie, onder renuntiatie van alle exceptien beneficien 

opwerpselen soe hijr tegen mochten genomen worden alles sonder argh ofte 

liste  

In meliori forma 
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Erschennen Johan Isinck vertoenende speciaele volmacht vande Jon.r. Frans 

Diederich van Thie ende Elsabe Hackfoort eheluijden, ende bekennen euwich 

erfflijck onwederlosbaer commervrij ende onbeswaert vercoft te hebben aen 

Geert Wenninck Jenneken Brinckhuijs eheluijden ende Henrick Wenninck de 

wever seker stucke lants genoomt Bovinck Maete liggende tegen Wijfferinck 

aen Suchtuijns maete ter besijden aende ander sijt aende Sallantsche brugge 

mett alle daer toe gehoorende recht ende gerechticheit soe als hett selve 

aldaer gelegen ende datt voor eene somma van pennongen die sich 

vercooperen ten vollen bekennen betaelt te sijn 

Doende derhalve vollencomen cessie transport ende opdracht tott profijt der 

cooperen ofte hunne erffgenaemen,  

beloevende daervan te staen wachten ende waeren onder verbant van haer 

persoen ende goederen alles oprecht  

In meliori forma 

 

Compareert Lubbert Olthuijs Fenne eheluijden ende bekennen mett consent 

van haeren heerschap Jr. Bentinck vercoft te hebben gelijck sij doen bij desen 

aen Henrick Arents Herichien eheluijden vijff spint lants op Averhagens camp 

bij de Kesselerije gelegen mett alle daertoe gehoerende recht ende 

gerechticheijt sulx voor eene somme van pennongen die sich vercoperen ten 

geneuge bekennen ontfangen te hebben  

doende daeromme cessio transport ende opdracht tot profijte der cooperen 

beloevende daervan te staen wachten ende waeren onder verbant van sijn 

persoen ende goederen alles oprecht 
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Compareert Henrich Arents, Henrichien eheluijden ende bekennen 

opgenomen ende ontfangen te hebben van Jan Duvelshoff Altien eheluijde die 

somma van - 80. daler jaerlix mett 6 per cento te verrenten, verhijpotheserende 

daervoor vijff spint geseijs op Averhagens camp mett hett geene soe hij vande 

buijren heeft aengecoft omtrent nu drie schepel groot  

stellende mede tott onderpande hett huijs soe daerop sal geset worden 

waeraen renthefferen haer guarrant cost ende schaedeloes sullen moegen 

verhaelen, die eerste rente verschijnende op 

 

in de linker marge: 
 
1662 den 26. april 
Judex ut supra 
Assess. Alkemade 
Paeschen 

 

Erscheenen Geert Hanhoff Jenneken eheluijden ende bekennen erfflijck 

euwelijk onwederlosbaer commervrij ende onbeswaert vercoft te hebben 

gelijck sij doen craft deses aen Jan Pierick Hermken eheluijde seker stucke lant 

ongefeer een mudde aen Molthoffs lant bij t’ Olthuijs aen Piericks gaerden 

liggende mett alle daertoe gehoorende recht ende gerechticheit sulx [alles] 

voor eene somme van pennongen, die sich vercoperen ten geneuge bekennen 

ontfangen te hebben, doende hiermede cessie transport ende opdracht tot 

profijt vande cooperen offte haer erffgenaemen, beloevende daervoor te staen 

wachten ende waeren onder verbant van haer persoenen ende goederen alles 

in melioiri forma  

S.L. 
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Judex Adolph van Rensen 

Ass: J. Alkemade 

G. Paeschen 

 

Compareert Jan Pierick Hermken eheluijden ende bekennen opgenoomen 

ende ontfangen te hebben van Jan Molthoff Aele eheluijden die somme van 

hondert daler ad vijff per cento te verrenten iaerlix, verhijpotheserende 

daervoor in specie een mudde lants hem toebehoorende aen Molthoffs lant bij 

hett Olthuijs aen Piericks lant liggende, ende generaliter alle sijn goederen 

waeraen renthefferen haer guarrant cost ende schaedeloes sullen moegen 

verhaelen  

alles in meliori forma sonder arch ofte list 

 

Compareert Jan Cuijper te Lemseloe Fenne eheluijden ende bekennen 

opgenoomen ende ontfangen te hebben van Jan Duvelshoff Aeltien eheluijden 

die somma van vierentnegentich Carl. gld iaerlix pro cento te verrenten 6 vant 

hondert die eerste rente verschijnende op St. Nicolaes 1662  

verhijpotheserende daervoor haer toebehoorige huijs in Lemseloe achter 

Lansinckhoff gelegen in sijn vaders camp mett alle bestiaelen ende inninge des 

huijses waeraen renthefferen haer guarrant altoos cost ende schaedeloos 

sullen moegen verhaelen die losse aen beijden sijden voorbeholden mett 

denuntiatie sulx een halff iaer te bevoorens  

alles in meliori forma 
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28 April 1662 
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Judex Adolp van Rensen 

Ass: Alkemade  

Paeschen 

 

Compareert Esken Nijhuijs Fenne eheluijden inden Gerichte Oldensael 

buijrschap [Olden] Valte woenachtich ende bekent opgenoomen opgenoomen 

ende ontfangen te hebben van Jan Duijvelshof Ale eheluijden die somme van 

300 daler iaerlix te verrenten mett 6 per cento, setten tott onderpande twe 

campen so hij van Hulsman hadde gecoft indie Boeninger Marcke aldernaest 

Hulsmans Esch aende beecke ende hett huijs mette uijtdrifte aenden camp 

voorschr gelegen, waeraen renthefferen haer guarrant cost ende schaedeloes 

sullen moegen verhaelen 

die losse een halff iaer aen beijden zijden reserverende mits denuntierende 

sulx een half iaer te bevooren  

alles in meliori forma 

 

in de linker marge:  
 
Dese pennongen ad driehondert dalers, sijn den E. Jan Duvelshoff voldaen en 
betaelt, waermede deese acte is gecasseert  
actum den 9. Maij 1665 
Attestor Joes. Kettwick 
 

Compareert Berent op den Kerckhoff mett Grete eheluijden in Valte 

woenachtich ende bekennen opgenoomen ende ontfangen te hebben van 

Evert Alinck Ale eheluijde die somme van negentich gld. deselve met 5 gld. 10 

stuver iaerlix te verrenten die rente op palm marckt te betaelen int iaer 1663  

stelt tot borge Jan Ensman te Valte die sulx g’accepteert  
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Stellende tot onderpande seker medeken die Wedemate genoomt int 

Valterbroock ende in genere alle sijne andere goederen waeraen rentheffer sijn 

guarrant cost ende schaedeloos sal moogen verhalen, ende sullen die 

pennongen drie iaeren vaste staen naerderhant die losse een halff iaer te 

vooren denuntieren alles oprecht 

 

in de linker marge:  
 
Dese penn: ad 90 gl. met d’interesse sijn Berent Kerckhoff van zal. Evert Alinck 
gerestitueert waermede dese acte is gecasseert  
Actum den 6. Augusti 1671  
Attestor Hermen Roeck secr.  
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Anno 1662 den 14 Maij 

Judex Adolph van Rensen 

Assess. Jan Alkemade 

Gerrijt Paesschen 

 

Compareert Joan Tolx te Vaelte Mette sijn huijsvrouwe ende bekennen aen 

goeden ganckbaeren gelde opgenoomen ende ontfangen te hebben van Jan 

Weerinck te Vaelte Fenne sijn huijsvrouwe die somme van hondert daeler ad 

30 stuv. hett stucke gerekent, beloevende daervoor iaerlix ende alle iaer te 

betaelen aen pensioen vijff dergelijcke daelers, die eerste rente verschijnende 

op pinxteren 1663,  

stellende daervoor tott een onderpant sekeren camp ongefeer twe mudde 

lants in die Valter Marcke gelegen mett eene sijt aenden Linder Essche ende 
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mett d’ander sijt aen Timmers Berents huijs, waeraen renthefferen haer 

guarrant altoos cost ende schaedeloes sullen moegen verhaelen  

alles oprecht die loscunde aen beijden sijden een halff iaer malcanderen 

denuntierende, voor den verschijndach der persioen 
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in de linker marge: 
 
Anno 1698 den 5ten junij is gecompareert Frerick Coitenbrouwer ende bekent 
voor mij ondergeschreven als verwalter richter en bekande dat dit capitael ad 
negentig daler {?} {?} ontfangen en affgelosset te sijn in presentia van Dr. Peter 
van Ossenberg ende G. Jan? ten Dam 
Attestor Gert Hulsken secret. 
 

Anno 1662 den [21] 29 Maij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Alkemade  

Gerrijt Paeschen 

 

Compareert Henrich Hermsen Geese sijn huijsvrouwe ende bekennen 

deuchlijcken schult schuldich opgenoomen ende ontfangen te hebben die 

somma van negentich daler van Frerick Koijtenbrouwer Enneken eheluijde 

beloevende daer van iaerlix ende alle iaer te betaelen van ieder hondert .6. per 

cento, die rente op maij verschijnende voor die eerste reijse in anno 1662, 

stellende daer voor tott onderpandt hett huijs mett den gaerden als mede sijn 

toebehoorige landerijen gelegen opden Schutten Camp in Lemseler Marcke 

[alles gelegen] mett noch een stucke lants aen Wolter Corberincks landerijen 

gelegen, ende generaliter alle sijne hebbende goederen hebbende ende 
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vercrijgende hett welcke die rentheffer hier mede wort verhijpotheseert, 

waeraen hij sijn guarrant altoos cost ende schaedeloos sal moegen verhaelen, 

alles in meliori forma 
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Anno 1662 den 29 Maij 

Judex Adolph van Rensen 

Assess. Balthasaer Munts 

Jurgen Schaep 

 

Compareert Jan ten Cate woenachtich indie Lutte cranck van lijchaem doch 

sijns verstants vollencomentlijck machtich, willende daeromme van sijn tijtlijcke 

goederen soe mobile als immobile disponeren, ende heeft tott mombar 

indesen geeligeert Jan Leuwen, stellende tott universele erffgenaeme sijn 

broders soone Jan ten Catte van alle sijne naelatenschap omme deselve 

daetelijck nae sijnen doet soe mobile, als immobile te aenvaerden ende 

genieten, uijt genoomen uijtkerende aende armen .6. stuver, twelcke testator 

verclaert alsoo verclaert te wesen sijn uijterste wille, willende datt hett selve als 

een testament codicil oft gifte sal effect sortieren alles sonder argh ofte list 

 

Compareert Lucas Perick Jenne eheluijden ende bekennen opgenoomen ende 

ontfangen te hebben van Jan Wijnties 100. daler ad 30 stuver hett stucke iaerlix 

te verrenten ad 6. per cento die eerste rente op Meij 1663 eerst verschijnende, 

stellende daervoor tot onderpande [hett] die cate Perick mett huijs gaerden 

voorts alle sijne goederen waeraen renthefferen haer guarrant cost ende 

schaedeloes sullen moegen verhaelen alles onder argh ofte list 

 

in de linker marge: 
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Eodem; judex ut supra  
Cornoten Alkemade Paeschen 
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Anno 1662 den 31. Maij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Alkemade 

Gerrijt Paeschen 

 

Compareert Jan Leuwen ende Joannes Kettwick als volmechtigers van 

Engelbert Storck, Ariaen Wiggers, Jan Coopsen item Berent Leuwerix Agnes ten 

Lechtenberch Jan Roelofsen Lisabet Alberts ende als erffgen. Voer? salige 

Leuwerix Lambert, alsmede Herman Beer?, Everwijn van Stede als volm: van die 

vrouwe Fije van salige Leuwerix Lambert bekennen euwich erfflijck vercoft te 

hebben gelijck sij vercoopen craft deses haere quota t’samentlijck soe sij 

hadden aenden olden camp mett eene sijt aen Steenhoffs camp mette ander 

sijt langes die stege mett alle daertoe gehoorende recht ende gerechticheit 

mett een vrije uijtdrifte, aen Wolter Lambers Eefse eheluiden sulx voor eene 

somma van pennongen, die sich glt. vercooperen ten vollen bekennen 

voldaen, ende betaelt te sijn, doende daervan vollencomener cessie transport 

ende opdracht tott profijt van cooperen ende haere erffgenamen mett 

beloftenisse van dese opdracht te staen wachten ende waeren onder verbant 

nae rechte, sijnde vant voorschr lant mede een ouden brieff van sal: richter 

Pinninck waer doer desen sal worden getransfigeert, alles sonder argh ofte list 
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Compareert Herman Berentz ende Fenne eheluijden Jan Mensinck Aeltien 

eheluijden Werner Benerinck Jenne eheluijden, Lambert Nijhuijs, Ale eheluijden 

Geert Schrapenborch Geesken eheluijde Jan Everdinck indie Lutte Fenne 

eheluijden ende bekennen erfflijck euwelijck, onwederlosbaer commervrij ende 

onbeswaert vercoft te hebben gelijck sij vercoopen craft deeses, aen Henrich 

Mensinck ende Bus Henrick Bus Berent Bus Hermen, alsoodaene landerijen als 

in desen genomineert, als den Brookamp int Valter Broock aent Tillichter 

Marck gelegen mett eene sijt aen Tolx hoijmedeken mett die ander sijt aen 

olde Lesschers nije landt waer van die halffscheijt sal verblijven aen olde 

Lesschers Kamp, die ander halffscheijt aen Henrich Mensinck, ende aen 

Henrich Berent ende Fenne Busch broderen ende suster, als mede hett 

Hulscotten medeken in Valte gelegen aen Hulsmans Boken schetende mette 

eene sijt aen Mensinck maete hett welcke Henrich Mensinck geheel 

competeert, noch mede hett medeken int’ Hanloe in Valte gelegen mett eene 

sijt aen Ooster Esch, mett die ander sijt aen Smeinck Gersten [landt], hett 

welcke Henrich Mensinck geheel sal holden, insgelijcken mede hett Cortelants 

campken in Valte gelegen mett eene sijt aen Roelvincks Velt mett die ander sijt 

aen Corte lants camp toebehoerende Tolck hettwelcke Henrich Berent ende 

Fenne Busch toecomt eijndelijck hett Rottkempken in Valte gelegen 
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mett die eene sijt aenden Linder Esch mett die ander sijt aen Rijckhaven Velt 

Henrich Berent ende Fenne Busch gelijcklijck competerende, van welcke 

voornoemde parcelen vercooper voorschr doen vollencomene cessie transport 

ende opdracht tott profijte van cooperen ofte desselfs erffgenaemen ende 

holderen deses, bekennende ten vollen betaelt te sijn  
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belovende van desen uijtganck te staen wachten ende waren onder verbant 

van vercoperen persoen ende goederen, waer die gelegen, waeraen cooperen 

haer guarrant altoos cost ende schaedeloos sullen moegen verhalen 

alles oprecht 

 

1662 den 28. Junij 

Judex Adolph van Rensen 

Assess. Jan Alkemade  

Ger: Paeschen 

 

Compareert Jan Tolx Mette eheluijden bekennen opgenoomen ende 

ontfangen te hebben van Jan Duvelshoff die somma van 200. gld., iaerlix te 

verrenten ses pro cento, die eerste rente verschijnende opden 17. Junij 1663  

stellende tott onderpande alle sijne goederen, soe wel mobile als immobile in 

specie sijn toebehoorige cotte mett annexe landerijen waeraen renthefferen 

haer guarrant cost ende schaedeloos sullen moegen verhalen, de losse een 

halff iaer voor den verschijsdach [{?}] denuntieren malcanderen, alles oprecht   
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Compareert Berent Herinck Fenne eheluijden ende bekennen deuchdelijcker 

schult schuldich opgenoomen ende ontfangen te hebben vandie 

hoochedelgeb. Jufferen des hoochAd: Stifts Werseloe die somma van hondert 

dalers ad 30 stuver hett stucke gerekent beloevende iaerlix daervoor te betalen 

5. dergelijcke dalers ter pensioen die rente op Maij verschijnende daervoor 

verhijpotheserende sijne toebehorige hoijmate tusschen Letten Berent ende 

Berent Schoemakers maeten beijder sijts gelegen, waeraen welglt. rentheffers 

haer guarrant cost ende schaedeloes sullen moegen verhaelen ende verders 



 

 

28 

alle sijne andere goederen generalijcken daer voor verhijpotheserende, alles 

oprecht 

 

Compareert Joan Eisinck als volmr. van Jon.r. Til ende die weled. Anna Elsabe 

Hackfoort ende bekennen euwich erfflijck onwederlosbaer commervrij ende 

onbeswaert vercoft te hebben gelijk hij doet craft deses daer van toenende 

volmacht aen Hermen Bertelink Catarina Velthuijs eheluijden seker maete 

geheten Jr. Tils maete tusschen den Hanendijck ende Hollincks maete 

[gelegen] inde Gammelcker Marcke gelegen, sulx voor ene somme van 

pennongen die sich vercooperen ten vollen bekennen ontfangen te hebben, 

belaevende daervoor te staen wachten ende waren  

onder verbandt van haer persoon ende goederen geene daervan uijtbesondert 
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in de linker marge: 
 
1677 den 29 ten 7bris 
sijn Anth. Baterbas dese hondert dertich gl. mette renthe van dien doer Alb. 
Mensinck als coper van dit gestelde onderpandt ten volle betaelt  
ende wordt dienvolgents hem dit onderpandt doer voorn. Baterbas gecedeert 
dewelcke de nagelatene wed: van J. Caspars om sonderlinge redenen 150? gl. 
{?} ter presentie van Geert ten Walcotte en Herman Cuijper 
Attestor Hem: Roeck 
als mede noch twintich dalers 

 

1662 den 7 Augusti 

Judex Adolph van Rensen 

Assess. Jan Alkemade 
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Gerrijt Paeschen 

 

Compareert Jan Caspers van Wersel mett Mette sijn huijsvrouwe ende 

bekennen opgenoomen te hebben van Herman Bertelinck tott Oldensel ende 

Catarina Velthuijs eheluijden die somme van hondert Caroli gulden, ad 20 

stuijver t’stucke waervan sij iaerlix ter pensioen beloven te betaelen ses 

dergelijcke gulden, waer van d’eerste rente sal verschijnen op den 1. 7ber 

1663, stellende daervoor tott onderpandt sijn huijs gaerden mett hett nie 

aengecofte landt, mett reserve datt die gelder binnen 3. iaeren sullen betaelt 

worden, alles sonder arch ofte list 
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Anno 1662 den 20. augusti 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: die heer Richter Limborch   

Gerrijt Paeschen 

 

Erscheenen Adolphus Vosdinck Kaijserl. Notarius vertoenende speciale 

volmacht onder handt ende segel van sijn hooch graefflijker gnaden heer 

Ernest Wilhelm Grave tott Bentheim Teklenburgh Steinfurt und Limpurgh, 

bekennende voorschr volmr. craft sijner volmacht opgenoomen ende 

ontfangen te hebben vandie E.E. Joan ten Broocke die somma van duijsent 

rijxdalers ad 50 st. het stuc, beloevende iaerlix daer van te betaelen vijff 

dergelijcke rijxdlr. van ieder hondert ter pensioen die eerste rente den 20 

Augusto 1663 verschijnende, stellende daervoor tott onderpande hett erve tott 

Losser hett Buijrrichters erve genoomt waeraen die heer rentheffer sijn 

guarrant cost ende schaedeloes soe wel voor capitael als pensioen sal moegen 

verhaelen ende generaliter sijne geene uijtgesonderde goederen waer die 
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gelegen onder renuntiatie van alle exceptien privilegien ofte nije vunden? 

desen contrarierende ende in specie non numeratae pecuniae cesionis? doli 

mali et, alles oprecht in meliori forma 

 

NB? 

die volmacht is in hett prothocol van die proceduijren geporothocolleert 
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in de linker marge: 
 
Dese acte is door alhier vertoende quitantie van {?} pastor Eijbergh tot 
Weerselo op den 3. Augusti 1700 gepasseert, waermede deselve gecasseert en 
van nul en geender waerden {?} opten {?} inden jaer {?} {?} {?} {?} {?} pastorie 
{?} Joan ten Dam  
Attestor Ger: Hulsken secret. 
 

1662 den 26. Augusti 

Judex Adolph van Rensen  

Assess. Jan Alkemade  

G. Paeschen 

 

Compareert Jan ten Stopel Geertken eheluijde, ende bekennen opgenoomen 

ende ontfangen te hebben van Dng? pastor Leidebuijr wegen die kercke tott 

Weerseloe die somma van hondert goltgld, beloevende iaerlix daervoor te 

betaelen vijff der gelijcke guld. ad 28 stu: het stuck waervan den 26. Augusto 

1663 die eerste rente is verschenen, stellende daer voor tot onderpande haer 

eijgen toebehoorige goet Stopel genoomt hett welcke specialijk daervoor wort 

verhijpotheseert ende generaliter alle haere andere goederen soe mobile als 
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immobile waeraen voorschr Leidebuijr ofte desselfs successeuren wegen die 

voerschr pastorie haer guarrant cost ende schaedeloes sullen moegen 

verhaelen alles oprecht 

 

S.L. 
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Anno 1662 den 27? Augusti 

 

Judex Adolph van Rensen 

Assess. Heer Marck 

Jan Leuwen 

 

Erschenen die hoochedgeb: ende manhafte Herman van Twickeloe Ridtmr. 

Erffgeseten tot Borchboeninge Venhuijs ende Roerup bekennende aenden 

hoochwrd. hoochedgeb: Anna van Twickeloe sijn hooched.: suster euwich ende 

erfflich vercoft te hebben den Schulten hoff te Hesingen tot Oetmerssum, sulx 

voor eene somme van pennongen ende alsoo vrouw coopersche scrupeloes is 

off dattselve soude voor vrij ende allodiael goet connen gelevert worden, 

sonder jemants opspraeke, soe stellet die heer comparant pro evictione ende 

voor alle opspraeke in specie die goederen Peterink, Daminck, Venterink 

Everdinck cum omnibus pertinentijs tam in genere quam in specie ende [alle 

an] die cotten Saller, Jan Buijr, Reijners Jan, omme aendie voorschr erven ende 

goederen in cas van misleveronge haer guarrant daeraen te verhaelen 
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1662 den 2 7ber 

 

Judex subst. Joan Leuwe 

Asses. Sijbert Koijtenbrouwer 

Jacobus Attendael 

 

Compareert die hoochedgeb Herman van Twickeloe te Borchboeninge 

Venhuijs ende Rorup ende bekent opgenoomen ende ontfangen te hebben 

vanden welrd. Adolph van Rensen Richter tot Oldensel ende vrou Anna 

Gertruijt vanden Clooster eheluijden die somma van tien duijsent Carl. gulden 

ad 20 stuver het stucke gerekent, gevende iaerlix ter pensioen van ider hondert 

.5 per cento a dato deses aenvanck nemende, sulx twe iaeren lanck waervan 

die eerste pension sal verschijnen op den 2 7ber duijsent ses hondert dree end 

sestich nae expiratie van voorschr 2 iaeren, beloevende die hoochedgeb. Heer 

Ridtmr. Twickeloe te Borchboeninge etc. het capitael ende die pension soe 

deswegen mochte verloepen t’samentlijck te willen voldoen, daervoor in specie 

verhijpotheserende die Borchboeninge cum annexis pertinentijs het erve 

Puntman groot ende cleijn, Daminck, Venterinck, Everinck, Peterinck, met 

daertoe 4 annexe cotten Saller Heetplucker, Jan Buijr ende Reijners Jan, mede 

tot onderpande stellende alle sijne geene uijtgesonderde goederen waer die 

oock gelegen omme in cas van misbetalinge die rentheffers 
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haer guarrant cost en schaedeloes daer aen te verhalen, soe wel voor pensioen 

als capitael, sullen die rentheffers die iaerlixe pachten beuren vandie voorn. 

hijpotheek tot betalinge der renten monterende iaerlix vijff hondert Carl. gld.  
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renuntierende die heer rentgever van alle exceptien in specie non numerata 

pecuniae doli mali etc van privilegien ofte ijdts desen contrarierende, alles 

oprecht 

 

37 

 

Anno 1662 den 3 7ber 

Judex Adolph van Rensen  

Ass. Jan Alkemade  

Gerrijt Paeschen 

 

Compareert Aelbert Herincks Berent op die Nije Stadt Fenneken eheluijden 

ende bekennen opgenoomen ende ontfangen te hebben van Werner ten 

Walcotte Aeltien Kemerinck eheluijden die somme van hondert twintich daler, 

ad 30. stuv het stucke beloevende iaerlix daervan te betaelen ses dergelijcke 

dalers voordie rente, eerst verschijnende op toecoomenden St. Jan 1663, 

daervoor tott onderpande stellende sijn toebehorige huijs mett alle sijne 

landerijen geene uijtgesundert, soe als deselve bijt’ huijs indie Nij Stadt 

gelegen, verclaerende tselve noch niet beswaert, soe datt voors Walcatte voer 

die andere creditoren sal prevaleren, die losconde reserverende aen beijden 

sijden denuntierende sulx een halff iaer te bevoorens  

c? F. 

 

In de linker marge:  
 
Den 19. octobris 1666 
Judex ut supra 
et ass: 
Jan Kettwich 
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Jan Spraeckstede 
 
Albert Herinck ende Berentien sijn huijsvrouwe noch opgenoomen van voors 
Walcotte en sijn huijsvrouwe 80 daler, sullende op voorgen: termijn  
op St. Jan verrentet worden ad 6. per cento dergelijke dalers als vooren verhijp. 
op St. Jan 1667, sonder arch of liste 

 

Compareert Hans Cluppel Else eheluijde bekennen opgenoomen te hebben 

van Trijne weduwe inde Reest die somme van drie hondert vijfftich dalers  

belovende iaerlix vant’ hondert daer van voor pensioen te betaelen 5. per 

cento, hett huijs hem toebehorende ende een stucke landts tott onderpande 

stellende gelegen mett eene sijt aen Floot Willems met ander sijt aen Tonnis 

Herincks 
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landt gelegen, alsmede noch een hoekien maet gronts ende in genere alle 

sijne [alle] gene uijtbesonderde goederen waeraen renthefferen haer guarrant 

cost ende schaedeloes sullen moegen verhaelen, procederende? die schult 

meerendeels van sijn vaders schult  

alles oprecht voorbeholtlijk aen beijde zijden die losse sulx een half iaer 

malcanderen te bevoorens denuntierende 

 

Anno et die ut supra 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Alkemade 

Gerijt Paeschen 

 



 

 

35

Compareert Berchermen inde Lutte mett Geese sijn huijsvrouwe alsmede 

haeren soone Joan bekennen weder opgenoomen ende ontfangen te hebben 

[{?}] van Borg. Gerrijt Pottken en Aeltien Smits eheluijden die somma van 

hondert daler ad 30 stuver het stucke met beloftenisse daer van iaerlix te 

geven 6. dergelijcken dalers voor pension sulx uijt comparanten huijs uijtdrift 

gaerden ende landerijen, op geene sijt van de Dinckel gelegen inde Marcke 

Lutte indie Hengeler Horne welcke in specie voort voorschr capitael ende 

pensionen worden verbonden in genere alle haere geene uijtgesonderde 

goederen, die eerste rente verschijnende op St. Jan 1663 in conformite alles 

gelijck indie vorige verschrijvinge 
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van drie hondert gulden de dato den 18 Junij 1659: welcke eerste 

verschrijvinge de soone Joan mede g’approbeert daerop aen den heer Richter 

handtastinge gedaen, alles sonder arch ofte list 

 

Anno 1662 den 7. Novemb. 

 

Tenoir van die volmacht 

 

Demnach wir Maurits Graeff zu Bentheim Tecklenborgh Steinfurt und 

Limborgh von den Erentfesten und hoochgeleerten unseren lieben besonderen 

Rotgeren Clemens Deichman dero rechten doctoren Churfurstelixhen 

Brandenburgischen zur Mindischen regierung bestelten Raht und directoren, 

zu abfindung enigh auff unseren erb und guteren haffte? den schulden zwolff 

hondert rijxtaler auffgenoomen, crafft daer uber unter unser handt undt ziegel 

inder wochen Bartholomei dieses iaers heerausgegebener obligation und dan 
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vermog ener in fines glte obligation en haltener clausul, deselve den gerichts 

prothocollen zu Oldensel und Enschede insinuirt werden sollen 
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soe committeren wir den Erenthaften unseren Rentmren. hieselbst Christoff 

Meijer hirmet? gnedich, das in unseren naeme erfolge? insinuation geburlich 

verrichten und da von notruftigen schein sich ertheilen lassen sol,  

{?} unser hier unter gezogene handt zeichen undt voorgetrucken grafflichen 

in? ziegel,  

so geben Gronauw den 31. octob. 1662 

 

L.S. 

 

onderstont 

Mauritz Graeff zu Benthem 

 

Wir Maurits Graef zu Benthem Teclenburg Steinfurt und Limburgh heer zu 

Rheda Wevelinckhoven Heijn Alphen? und Helphenstein? erbvoecht zu Collen 

etc., thun condt und bekennen hiermit fur uns unsere erben undt nachcommen 

das wir den erentfesten und hoochgeleerden unseren lieben besonderen 

Rotgeren Clemens Diechman dero rechten doctoren Churfurstelichen 

Brandenburgischen zur Mindischen regierungh verorneten Rhaet und Directori 

und Johanni gebohrnen Beckers seiner ehelijchen hausfrauwen ihren kinderen 

und erben eintausent zweijhondert guth’ ganckbare dieser ends volgeltende 

rixtaler, jeden ad funfsich stuber Hollandes de wir auff unser aensuchen in ener 

unzerthielten baer uberlieferten summen von ihme doctore Deichman in unser 

gewaersambheijt wolentfangen und henwider 
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in unseren scheinbaren nuth en absonderlich zu ablossinge und contentieringh 

der Mannischen erben und andere angewande auffrichtigen waren und 

wissentlicher schult schuldich sein sagende wegen ihn /: doctoren Diechman :/ 

und dessen mitbeschreibene guter rechtiger erlechonh der reichtaler hiemit 

allerdings quit ledich und los, fur welche eintausent zweihondert ricxtaler mit 

aufdrucklichen unseren guten welbedacht willen und geheijl? glt. Doctor 

Deichman und seinen mitbeschriben aus unseren Graefflichen gereidesten 

geltmittele einkommen anbuiten? und messungen die kommen her und sein 

belegen woe se wollen, in specie aber aus unseren ambten Gronau sexsich 

vielgeltende guter reixtaler auf Bartholomei des sexsehenden hondert und drei 

en sextichsten iaeres, und alsoo vortaen alle iaer ungehindert und 

onbekummert enigen gerichts oder rechtens, ohm? alle inredde enigh abzuch 

odder abzuch des aller gerinchsten hebbende? {?} edder habe name wie der 

nummer? wolle auch nhae allen des kauffers und dessen mitbenanten schaden, 

und nachteil in ehrlicher gewahrsamb zu Minden oder Oldensel auff unsere 

costen und gefahr in ener unser theilten bahren summen endtrichten und 

bezalen zu lassen, freiwillich aus guten furbedacht verkauft cediren und 

uberwiesen haben, verkauffen cedieren und uberweisen ihnen solche zinse in 

crafft dieses brieffs 
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inder aller besten forme, weise und mase, wie folchet, zu recht am aller 

bestendichsten und craftichsten geschehen solte, konte edder mochte, auff 

den fal aber der kauffer angerechte zinsen solche eintausent zweihondert 

reichstaler capital gelder bei uns lenger stehen zu lasen bedencklich edder ihn 

deroselben weiter zu sein uns ongelegen vallen wurde, soe sol des eine theil 
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den anderen inder Oesterwochen fur her? onveriaeret ende gewohnliche 

loskondingungh schriftlich thun, daer auff wollen wir unt unsere nachkommen 

sollen in negest folgender Bartholomei wochen besachten Doctorus Deichman 

dessen erben und mitbeschreibenen angerechte duijsent zweihondert 

reichstaler haubtsummen zu sambt auffgelauffene betachten interesse gegen 

wider herausgeben deses brieffes in volgeltenden wichtigen ganckbaren und 

volkommenen reichtaeler stuck fur stuck wie wir deselbe emtphangen zu ihren 

vergnugungh, hin wider entrichten undt ohne alle ihren schaden weiteren 

verzuch voerwand un verhinderongh wie sich die verursachen konten 

gewissenlich bezalen, auch in ihren fuheren? behalt und gewahrsamb auff unse 

oncosten und gefahr aen obbestembter orter enen verschaffen und erlechen 

lassen, damit aber sie die kauffer und deren mitbenante dieses kauffs der 

iaerlichen renten edder zinsen, wie auch des  
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kauffs edder haus geldes der eintausent swei hondert reichstaeler, wie auch 

alle anderen halben wan? ihnen deser brieff zugibt, soe dan der costen und 

schadens halber, soe wir weijder besser verhaffen verursachen mochten, desto 

habhafter sicher und gewisser sein konnen, soe haben wir fur uns und unsere 

mitbeschribene ihnen den kaufferen und ihren mitbenanten nicht allein alle 

und hedde? unser idtsige und kunftige guter wie und woe die gelegen und 

immer naemen haben mogen nichts daervan ausbescheiden insgemein, 

sonderen auch zu meinen special unterphant und hijpotheck unser ins 

Oldenselschen gericht belegene und uns zubehorige molle mitt allen anderen 

daer in und in gerichte Enschede liggenden und uns zu behorenden guteren 

recht und gerechtichkeiten craft deses in bester und bestendichster forme 

rechtens hiemit eingesetzet und verkaupffet auf festichlich versprechen und 

gelauben alle was in dieser phand verschreibungh begriffen auffrichtich undt 
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unverbruchlich zu leisten und dagegen keine exception behelffmittel einrede 

geest odder werltliche rechte, reichs odder landts constitution, wie die nahmen 

haben und erdacht werden can oder mach  

da gegen anzufuhren odder zu gebrauchen,  

sintemael wir fur ons unsere erben und nachkommen und deren alleins 

gemein und insonderheit niet anders, als wehren  
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sie alhier in specie exprimiert, hiermet und crafft diesses austrucklich versiehen 

und begeben, furnemblich auch des rechtens das daer sachet generalen 

renuntiationem non valere nisi {?} specialis expressa, ut et exceptioni quod {?} 

pactis iuri publico non derogetur atsi reditij percepti sortem aequaverint, quod 

tam omne quod postmodum solvitur a sorte? de trasatur vel reditij nulli 

amplius debeantur et aliarum quarumcum que exceptionum non numeratae 

pecuniae neque in rem nostram versae compensationis illati damni maioris, 

casus insoliti metus, doli fraudis und dergeleichen wie die immer nahmen 

haben, denen wir und unsere erben wieder den einhalt deses brieffes uns 

keines weges bedienen wollen vielemeer sol derselbe in allen seinen clausulen, 

ein instrumentum guarratigiatum sein und voer eine abgeurtheilte sache und 

recht gehalten werden und paratissimam executionem nachlich fuhren, wie 

dan der kauffer und deren erben macht haben sullen, fals hier wider von uns 

und unseren mitbeschriebenen gehandelt wurde, nicht alleine das special 

unterpfant eigenes willens aen zu nehemen odder sich von der obrichkeit 

daselbst /: wie? wir den? :/ de richter von gedachten gerichte zu Oldensel und 

Enschede hiemit gebuhrend ersuchen deser unsere graefflichen 

verschreibungh dero behuff und 
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das sie auff den fal der nichthaltungh die execution auff deser unsere in ihrem 

gerichteren belegende guter ohne enigen auffenthalt soe veert wurcklich 

verhengen meuge in dero gerichts prothocollen zu verzetsen /: in dieselbige 

einwiessen und sich allerdingst vollencomelich bezalt zu machen, wie fernen 

auch ihnen diesse obligation durch ongeluck, oder sunsten abhendich 

gemacht wurde, auff sulchen falle verpflichten wir uns hiemit, ihnen zu ihren 

rechten begnugen enen nieuwe gute verschreibungh und obligaton 

unverweigerlich und ohne versuch? heraus zu geben und zu zu stellen, alles 

treuwlich und ohn enige gefehrde und veriahringh, dessen zu mehrer und 

wahrer urkund haben wir fur uns unsere erben und nachkommen desen brieffe 

mit eigener handt unterschreiben und mit unseren angebohrenen grafflichen 

insiegel becreftiget und beziegelt 

Soe geschehen auff unseren slos Teckelenburgh den inden? wochen 

Bartholomei des sexsehenden hondert zwei und sexsichsten iahrs 

Onderstont 

Maurits Graeff zu Bentheim 

Con’s sigilii in rooden wasse 

 

46 

 

Anno 1662 den 8. Novemb. 

Judex Adolph van Rensen 

Assess. Jan Alkemade 

Gerrijt Paeschen 

 

Compareert Lambert Keijser Jenneken van Randen eheluijden ende bekennen 

deuchdelijcker schult schuldich te sijn aent’ erweerdige Capittel tott Oldensel 

die somma van - 100. daelers ad .30. stuvers hett stucke waervoor hij tott een 
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special onderpandt stelt sijn eijgen toebehoorige huijs gelegen in die 

Westerick die Kesserije genoomt waeraen die welglte. heeren vandt’ Capittel 

haer guarrant cost ende schaedeloos altoes sullen moegen verhaelen 

 

Eodom die 

Judex Assossoresque ut supra 

 

Erschenen Johan Henninck te Losser ende Trijne sijn huijsvrouwe ende 

bekennen euwich erfflijck onwederlosbaer commervrij ende onbeswaert 

vercoft te te hebben gelijck sij doen craft deses aen Egbert Jansen ende 

Anneken Crabbe eheluijden seker gaerden den Loegarden genaemt gelegen 

aen Lentferts gaerden bij Losser mett alle oude ende nieuwe gerechticheijt, 

sulx voor eene somme 
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van pennongen die sich vercooperen ten vollen bekennen voldaen te sijn, 

doende derhalven cessie transport en opdracht tott profijte van voorschr 

cooperen, ende desselfs erffgenaemen ofte holder deses, beloevende van 

desen uijtganck te staen wachten ende waeren, onder verbandt van 

vercooperen alle hare goederen in specie pro evictione  

stellende hett Hovelgunne aldaer tot Losser gelegen alsmede haer 

toebehoorige huijs aldaer, waeraen cooperen haer guarrant cost ende 

schaedeloes sullen moegen verhalen, alles oprecht 

 

Eodem 

 

Compareert Joan Henninck te Losser ende Trijne sijn huijsvrouwe ende 

bekennen deuchdelijker schult schuldich te sijn aen Egbert Jansen Anneken 
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Crabbe eheluijden die somma van 60. dalers ad 30. stuijver hett stucke 

belovende daer van iaerlix te betaelen 5. per cento nae advenant vant’ 

hondert, op Michael: verschenen, stellende tott onderpande haeren 

Hovelgunne ende haer toebehoorige huijs, in genere alle haere geene 

uijtgesonderde goederen waeraen vorß renthefferen haer guarrant altoos cost 

ende schaedeloos sullen moegen verhalen 

alles oprecht in meliori forma  
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1662 den 20 9ber 

Judex Adolph van Rensen 

Assess: Jan Alkemade 

Gerrijt Paeschen 

 

Compareert Steffen Wernsinck mett Gese sijn huijsvrouwe Joan Schoomaeker 

toe Borne vertoenende gerichtlijke consent van sijn huijsvrouwe Swenneken 

Jansen, Geert Colmenschaete te Saesfelt ende Hendricken Stopel eheluijden, 

alsmede Broock Geert te Saesfelt hebbende last van sijne beijde soons Jan 

ende Berent Gerrijtzen luijt haer eijgen handen inden Gerichte vertoont; ende 

bekennen euwich erfflijck onwederlosbaer vercoft te hebben gelijck sij 

vercoopen craft deses haer kintsdeel samentlijck van haer moederlijke goet, 

soe haer voor olders aen hett Stoepel te Dulder indie Westerijker Hoock int 

landtgerichte Oldensel gelegen, pretendierden, bedancken goeder betalinge, 

bekennende de pennonghen ten geneuge ontfangen, doende derhalven 

vollencomene cessie transport ende opdracht, tot profijt van voorschr 

cooperen ende haere erffgenaemen ofte holder deses 

beloven daervoor te staen wachten ende waeren, ieder in solidum, onder 

verbant van hun persoonen ende goederen, waer deselve gelegen 
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Jan Wilminck inden Achterhoock van Woelde Geesken Jansen eheluden, een 

stucke landts liggende in Cleijne Drijne op hett Enxinck Rott ongeveer een halff 

mudde lants, mett eene sijt aen Holmaets landerijen mett ander sijt aen 

Jorrijen Jansens stucke, die tende gaet aen die praustije, mett alle recht ende 

gerechticheijt, aen Steffen Melderinck? 

 

Pro memorio die vrouw en {?} hantastinge gedaen 
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1663 den 31. Jan. 

Judex Adolph van Rensen  

Assess. Jan Alkemade 

G. Paeschen 

 

Erschenen Jacob ten Ubbencate woenachtich tott Valte, mett Silia sijn huijsvrou 

ende bekennen aen goeden ganckbaren gelde opgenomen ende ontfangen te 

hebben van die weduwe salige Lambert Jansen Jenneken ten Schiphorst 

genoemt ende van die kinderen [van] Aelbert Jan Geesien Berent salige 

Lambert Jansens kinderen eene somme van vierhondert vijff end twintich 

gulden verhijpotheserende daervoer tott een speciael onderpandt die Brugge 

maete bij die Schiphorst gelegen ende generaliter alle haere goederen 

waeraen renthefferen haer guarrant verhalen, geene daervan g’eximeert 

sullende die voorschr maete voor de pension gebruijcken tott die afflosse 

dewelcke aen beijden sijden sal vrijstaen sulx een halff iaer te bevoorens 

denuntierende  
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in de linker marge: 
 
Den 20. Maij 1664 heeft Jacob ten Ubbencotte op die vierhondert vijff en 
twintich gulden betaelt drie hondert Carl. gulden, alsoo datt voorschr 
Ubbencotte aen die wed: Lambert Jansen schuldich blijfft, hondert vijff en 
twintich Carl. gulden, verblijvende hett onderpant vande maete daervoer {?} 
 

Compareert Isinck volmr. van Jonr. Frans Diderich Til ende Anna Hackfoort 

eheluijden ende bekennen euwich erfflijck vercoft te hebben, doende sulx 

alnoch bij desen gevende daervan speciale last, seker hoijmaedeken aen 

Hermen Bertelinck Catarina Velthuijs ehel: mett alle daertoe gehoorende recht 

ende gerechticheijt gelegen aenden Hanendijck in Gammelcker Marcke 

gerichts Oldensel, doende daervan cessie ende opdracht tot profijt van 

cooperen onder verbant nae rechte 

 

51 

 

1663 den 5. feb: 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Alkemade 

Gerrijt Paeschen 

 

Compareren Everhard Roock mett Margareta Clinge eheluijden ende bekennen 

den tijt van drie achtereen volgende iaeren vercoft te hebben gelijck sij doen 

craft deses aen Gerrijt van Schaelen ende Claes Linthuijs die saetpacht soe haer 

jaerlix competeert uijte vicarie van Liefertinck toe Vaelte te weten 8. mudde 

roggen een mudde weijte drie mudde haever, den roggen vercoft hett schepel 

voor 25. stuver die weijte voor 15. stu:, de haver voor 10. stuver, moegende die 
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voorschr saetpacht gebruijcken tott cooperen meesten profijt, aenvanck 

nemende toecomen Martini 1663, monterende die somma in drie iaeren 147. 

gulden hett stucke ad 20 stuver gerekent, tott wijncop aen voorschr Rooks 

vroue gevende 5. gulden, hett geene cooperen salvo calculo op rekeninge 

hebben te corten sullen van dese pennongen eerst affgetrocken worden, bij 

faute van mancquement vant voorschr verhijpotheserende daervoor alle haere 

goederen waeraen cooperen haer guarrant cost ende schaedeloes sullen 

moegen verhaelen 
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1663 den 11 Martij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Alkemade 

G. Paeschen 

 

[Compareert Gese Nijhuijs g’ass.t. mett Jacob Alkemaede haeren 

g’approbeerden mombaer ende bekent opgenoomen ende ontfangen te 

hebben van Berent Nijhuijs Grete eheluijden die somma van 48. daeler, 

beloevende deselve vijff iaeren a dato deses te verrenten voor behoorlijke 

pensioen, ende indien nae ommeganck der voorschr vijff iaeren die voorschr 

Gese die pennongen niet en betaelt, mett alsdan daerop verloopene rente, sal 

voers Berent Nijhuijs, als soedaene 48. daler vanden Olijsleger in Oele int 

Gerichte van Delden te betaelen aengenoomen, hett lijfftuchts huijs als 

eijgener daervan sijnde moegen laeten keeren ende wenden nae hun wel 

gevallen, hett welcke voorschr Geese op maniere als indesen gestelt [sal] heeft 

ingewilliget ende ter presentie van haere mombaer voor? mett hantastinge 

geconfirmeert 
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S. L. ] 

 

in de linker marge:  
 
Dese 48. dael: cum interesse heefft heer praedicant Veltcamp aen Berent 
Olijsleger betaelt, waer nae dese acte crachteloes ende nul 
Actum den 8. Apr: 1671 
Attestor 
Herm: Roeck 

 

1663 den 30. Martij 

Judex substitutus Jan Leuwe 

Ass: Gerrijt Berents 

Jorrien Schaep 

 

Compareert die wed: salige Roloff Helmich geasst. mett Joan Hulsman haeren 

gecoren ende g’approbeerden mombaer ende cediert ende transportiert dese 

obligatie ad 6. daler iaerlix van hondert dalers capitael aende welrd: Adolph 

van Rensen richter tot Oldensel ende mevrouw Anna Gertruijt vanden Clooster 

eheluijden ofte desselfs erffgenaemen in conformite soe als sij die rente iaerlix 

genooten  

bekennende de voorschr pennongen ten vollen ontfangen, onder verbintenisse 

van haere goederen, alles oprecht 
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1663 den 23. April 

Judex substit. Joannes Kettwicks 

Assess: Berffloe 
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Jan Beernink 

 

Compareert Geese Leppinckhoff genaemt Hulst g’assisteert mett Swaeffert 

Loesman haeren gecooren ende geapprobeerden mombaer ende heeft mett 

rijpe deliberatie vrijwillich uijt sincere affectie erfflijck onwederroepelijck 

onwederlosbaer gegeven ende geeft bij levendigen lijve craft deses aen 

Hermen Leppinckhoff soone van {?} Leppinckhoff te Losser ende Elijsabeth 

Hulst dochter van Geert Hulst, ionghst getrouwde eheluijden, sekere drie 

spints landes in Bennink gaerden bij de becke?, ende t’geene sij daerin is 

hebbende t’sij vaer eerde ofte anders mett daertoe gehoorende gerechticheijt, 

doende daer van cessie transport tott erfflijk profijt van voorschr Leppinckhoff 

ende sijn huijsvrouwe Elisabet Hulst, ofte desselfs erffgenaemen, welcke 

donatie inter vivos voorschr Geese Leppinckhoff geasst. als vooren, belooft 

craft deses nimmer meer te retracteeren ofte revoceren, maer dese vrijwillige 

donatie, te staen wachten ende waeren onder renuntiatie van exceptien hier 

tegens contrarierende, alle sonder arch ofte list 
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1663. den 25 April 

Judex Adolph van Rensen 

Assess: Jan Alkemaede 

G. Paeschen 

 

Compareert Jan Swerinck Grete eheluijden ende hebben mett vrijen willen uijt 

liefde erfflijck euwelijck, onwederroopelijck, onwederlosbaer gegeven ende 

geven bij levendige lijve craft deses aen Joan Hermsen buijrrichters soone te 

Losser ende Jenneken Gerrijts eheluijden haer eijgen toebehoorige lant mette 

daertoe gehoorende gerechticheijt gelegen negest Henrich Swaefferinckhoff 
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mett eenen eijnde aen Deppenbrocks koijweijde mett den anderen eijnde aent 

velt, alsmede gevende bij levendigen lijve uijt sinceren affectie als vooren aen 

voorschr Jan Hermsen ende Jenneken Gerrits eheluijden den gehelen 

Voswinckel schietende metten eijnden aen Lubbert Henrix lant, mett den 

anderen eijnde aende Stege mett eene sijt aent’ armen kempken, mett ander 

sijt aen het lant vande erffgenaemen Henrich Nijlant, moegende voorschr Jan 

Hermsen ende sijn huijsvrou die halffscheijt vanden Voswinckel van stonth aen 

besaijen en gebruijken ende hett ander gegeven parceelen nae voorschr 

Swerincks ende Greeten doet aenvaerden te laeten keeren, tranpsorteren nae 

hun welgevallen doende daervan cessie tot erfflijck behoeff voorschr Jan 

Hermsen en sijn huijsvrouwe Jenneken, welcke donatie inter vivos voorschr 

Swerinck en Grete eheluijden aenbeloven noijt te retracteren maer dese 

vrijwillige donatie te staen wachten en waeren nae rechte onder renuntiatie 

van alle exceptien sonder arch ofte list 
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1663 den 26. April 

Judex Adolph van Rensen 

Assess; Jan Alkemaede 

Gerrijt Paeschen 

 

Compareert Joan Tancke Grete eheluijden ende Geert Tancke noch ongetrouwt 

als mede olde Rouwe Beerte eheluijden ende bekennen euwelijck erfflijck 

onwederlosbaer commervrij ende onbeswaert exempt heeren lasten vercoft te 

hebben gelijck sij doen craft desen aen Willem Wenninck Fenne eheluijden een 

mudde lants op die Spelhaer in Gammelker Marcke gelegen, mett daertoe 

gehoorende gerechticheijt, soe als het selve aldaer gelegen sulx voor eene 

somme van penn: dewelcke vercooperen ten volle betaelt  
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doende daervan cessie transport ende opdracht tott profijte van vercooperen 

ende desselfs erffgenaemen, beloevende daervan te staen wachten ende 

waeren onder verbant van vercooperen haere goederen geene daervan 

g’eximeert, alles in meliori forma  

S.L. 

 

Compareert Geerts Wolberinck Aele eheluijden en bekennen opgenomen te 

hebben aen gueden ganckbaren gelde de somme van tweehondert gulden van 

den E. Hermen Bertelinck Catrina Velthuijs eheluijden 

belovende iaerlix op den 29. Martij daer van te betalen ses gld van ieder 

hondert, verhijpotheserende daervoor sijn aengecofte lant genomth hett Nije 

lant op het bercken rott tusschen Wolberts en Jan Duvelshoff lant gelegen, 

voorts alle sijne andere goederen, die pennongen sijn g’imploijert tot 

timmeragie sijnes huijses, alles oprecht 
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Anno 1663 den 9. Maij 

Judex Adolph van Rensen  

Assess: Jan Alkemaede 

Gerrijt Paeschen 

 

Compareert Aleff Hermsen ter Averesse ende Jenneken Arents eheluijden ende 

bekennen opgenoomen ende ontfangen te hebben van den hoochedgeb: 

Goert van Bellinckhoff en Hendrina Catharina van Heerde eheluijden, een 

somma van acht en veertich gulden ad 20. stuver hett stucke beloevende 

deselve iaerlix ende alle iaer te verrenten tegens twe dergelijcke guldens ende 

twe stuvers die eerste rente verschijnende op den 8. meert 1664 
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daer voor specialiter verhijpotheserende haer eijgen toebehoorige huijs 

gelegen aen Jan Schulten camp mett eene sijt ende aen [Jan] Egbert Geert 

camp mette ander sijt, mede? haer toebehoorige landt en in genere alle haere 

goederen niet daervan g’eximeert, die losse aen beijden sijden reserverende, 

mett denuntiatie van een vierdel iaers voor den verschijndach  

alles in meliori forma  

S.L. 

 

A. van Rensen   

 

in de linker marge:  
 
Dese acte is gerichtelick gecasseert ingevolg confessie ende eigen handt van 
sijn welgbr. d’heere Goedert van Bellinckhaeve, dat dese 48 gl. neffens interese 
vuldaen ende betaelt is 
Actam Oldenzael den 16 den Julij 1689 
Attestor Ger: Hulsken secret. 
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1663. den 9. Maij noet’ Gerichte   

Judex substitutus J. Kettwick 

Ass: Gerrijt Paeschen 

Berent Berentzen Lechtenberch 

 

Compareert Geertien Lette geassisteert mett Arent Otto haeren gecooren ende 

g’admitteerden mombaer, ende heeft mett rijpe deliberatie, vrijwillich uijt 

sincere affectie, erfflijck, onwederroopelijck, ende onwederlosbaer gegeven 

ende geeft bij levendige lijve craft deses aen Lambert Berents haeren neeve 
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sekere maete opdie Bockmers, mett eene sijt aen het onlant mette ander sijt 

aen Derckinck maete inden landtgerichte Oldensel buijrschap Lemsel gelegen 

mett daertoe gehoorende gerechticheijt 

moegende deselve nae voorschr donatrix doot laeten keeren transporteren 

nae sijn welgevallen welckes donatrix belooft noijt te retracteren oft te 

revoceren maer sulx van weerden te [blijven] houden, geeft mede voorschr 

donatrix aen haere nichte Goertien Berents hett landt soe saij gaerden ende 

hoijlandt, soe als donatrix t’selve van Arent Gerrijtzen kinderen selfs heeft 

aengecoft mits datt Geertien Berents vant’ voorschr landt aen Jan Fenneken 

ende Lottger gebroderen ende suster ieder 50. daler sal uijtkeren, nae doode 

van voorschr donatrix ende alsdan hett voorschr landt ter stont aenvaerden en 

gebruijken nae haer welgevallen gevende voorschr donatrix aenden voorschr 

Geerten haer bedde mett den toebehoor, hettselve nae haeren doodt 

aentasten ende gebruijcken nae hun welgevallen 
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Sullen nochtans ende heeft donatrix wel expresse gepresupponeert ende voor 

vast gestelt datt voorschr Lambert ende Geertien Berents die voorschr 

landerijen bij tijde van donatrix soe vele moegelijck helpen betuijnen ende sal 

voorschr Geertien haere lijve nichte donatrix in alle hare noodt en kranckheijt 

gedienstich sijn, ende handtreijckeninge te doen, welcke donatie inter vivos 

voorschr Geertien Lette belooft heeft ende belooft craft deesen noijt te 

revoceren maer dese vrijwillige donatie sal van weerden gehouden [hoe] onder 

renuntiatie van alle exceptien desen enichsints contrarierende, alles oprecht 

 

1663. den 26. Maij 

Judex subst. Joan Kettwich 

Ass: B. Nijkercke 
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Anthoni Spaen 

 

Testament 

 

Compareert Jorrien Samelandt ende Gese eheluijde woenachtich tot Losser, 

welcke Geese geassisteert mett Bernard ten Have borger tot Deventer, haeren 

momber, ende voorgeven, datt sij om alle twiedracht ende onlust wegen haere 

naelaetenschap tusschen voorschr Jorrien Samelants voorkinderen ende hare 

kinderen bij staende ehe geprocreert, als David Thomas Jan ende Hille, te 

vermijden haere naelatenschap op volgende maniere, sulx mett rijpe 

deliberatie overweegen hebbende ende gesont van verstande, willen 

gedisponeert hebben als volget, eerstlijck stellen voorschr testatores tott 

universele erffgenaemen haere vier voorschr kinderen bij haer geprocreert 

dewelcke dese naevolgende gespecificeerde posten op volgende maniere 

sullen partieren, ende die ongespecificeerde landerijen mett voorkinderen van 

voorschr Jorrien Samelant te gelijcke te deijle gaen, sonder datt daer enige 

exceptien sullen tegengeworpen worden 
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Vooreerst dan is testatores vollencomentlijk haere wille datt voorschr David 

haeren olsten soone sal erffvolger ofte besitter haeres eijgentoebehoorigen 

huijses verblijven, mits aen sijne twee broeders ende suster haer aenpart 

daeraen, soe als bij onpartijdigen sal geestimeert worden uijt te kieren, ende 

satisfactie daervan doen, mede sal voorschr David om datt hij geen ambacht 

geleert heeft voor uijt hebben den Schuijrinckbus achter Copshover Esch 

gelegen, voor hett tweede sullen die voorschr vier kinderen bij testatores 

geprocreert volgende posten gelijckelijcken deijlen, nae doode van voorschr 

testatores ende niet eerder deselve aenwenden, als te weten den 
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Mollenmerscamp aen Broockholt Vorstcamp, ende de Breede achter Clants 

gaerden op Cops hover [Esch] Rott als noch hett ronde stuxken soe comparant 

van sijn voor soone Berent heeft aengecoft in den Cops hover gaerden aen 

Lambert Samelants lant gelegen, alsmede die Luttke maete soe als testatores 

aenpart daerin is aen Copshover [Esch] hoff ende aen Schoemakers gaerden 

gelegen, mede noch comparanten aenpart aenden hoff aende Luttke Maete, 

metten gaerden [ende] voorde deure comparanten toebehoorende gelegen 

mett eenen eijnde aent’ Clocken Stucke metten anderen eijnde aent’ 

Mullershuijs eijntlijken die vijff partien van testators competentie vande 

behuijsinge soe aen Princen huijs ende Costers Vaelt gelegen binnen Losser, 

Watt belanget hett gewas op den lande van alle landerijen testatores 

toebehoorende als oock die mobilia ende immobilia des huijses, sullen 

voorschr vier kinderen van voorschr testatores geprocreert, mett die 

gespecificeerde voorige posten in maeniere als vooren gestelt gelijckelijk 

partieren sonder enige ontgeltenisse offte uijtgaeve aen voorschr Jorrien 

Samelants voorkinderen, die rest vande  

 

60 

 

ongenomineerde landerijen renten ofte credijten sullen die voorkinderen ende 

die kinderen bij Jorrien ende Geese voorschr geprocreert nae affsterven van 

beijde testatores gelijcklijck testamentsche wijse eensaemlijk deijlen, ende soe 

jemant hier tegens sich wolde opponeren ende onse vrije wille contrarieren sal 

van sijn quota ten eenemael versteken sijn, verclaert mede bij desen voorschr 

Jorrien Samelant datt hij sijn voorkinderen wegen haer moeder goet hebbe 

gecontenteert, welckes alles voorschr testatores punctuelijck voorgelesen, 

verclaeren ditt alles te sijn haer uijterste wille, willende datt hett selve hett sij 

als eijn testament codicil gifte ofte uijterste wille sal effect sortieren waerop 
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voorschr testatores sulx mett hantastinge hebben geconfirmeert, alles in 

meliori forma 

 

1663. den 28. Junij 

 

Judex Adolph van Rensen 

Assess: Jan Alkemade 

G. Paeschen 

 

Compareert Grete ter Laeke g’asst. mett Johan Woesthoff haeren in desen 

gecooren ende g’approbeerden mombaer bekennen euwich erfflijck 

commervrij ende onbeswaert vercoft te hebben doende sulx bij desen haeren 

toebehoorigen camp in Enxinxs Velt langes Sanderinx maete in Valte gelegen 

van Esken Nijhuijs aengecoft, doende daervan  
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genoochsaeme cessie transport en opdracht, aen Lucas Perick Jenneken 

eheluijden, bedanckende goeder betalinge, belovende daervoor te staen 

wachten en waeren, onder verbintenisse alle haerer goederen waeraen 

cooperen pro evictione haer guarrant connen verhaelen alles in meliori forma 

 

Compareert Lucas Perick Jenneken eheluijden, ende bekennen voor haer ende 

haere erffgenaemen vercoft te hebben doende sulx alnoch bij desen haere 

eijgen toebehoorige cotte genaemt Perick, soe als deselve bij 

maechscheijdinge de anno 1659. den 20 xber haer is toegevallen, in conformite 

als de steefvader deselve beseten neffens den camp volgents bijgaende copie 

waervan opdracht gedaen, aen Evert Aelinck Aeltien van Almeloe eheluijden 

voor een somme van ses hondert gulden ad 20. stuijver hett stucke gerekent, 
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mett soedaene conditie indien voorschr Perick binnen den tijt van ses iaeren 

die ses hondert gulden can restitueren, datt alsdan den coop sal van nul sijn, 

mits betalende iaerlix en alle iaer van ieder hondert op alle Maij ses gulden, 

doende daervan cessie, tranpsort en opdracht, in cas van misbetalinge vande 

600. gld binnen voorschr ses iaeren sal voorschr Alinck off sijn erffgenaemen 

den cotten cum annexis vooren genoemt, voerde 600. gld holden sonder enige 

tegenspraeke, waermede dan dese cessie nae voorschr tijt sal effect sorteren, 

alles sonder arch ofte list 
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Anno 1663. den 

Judex Adolph van Rensen 

Assess: Jan Alkemaede 

Gerrijt Paeschen 

 

Erscheenen Anna Egberinck weduwe van salige Berent Egberinck geassisteert 

mett Jan ter Weele haeren in dessen gecooren en g’admitteerden mombaer als 

mede haere respective soons, te weten Henrick Egberinck, Geese eheluijden, 

Lubbert Deterink, Aele eheluijden Jan Egberinck ongetrout, Berent Bertelink 

Mette eheluijden Henrich Egberink noch ongetrouwt Jan Egberinck waer voor 

die samptlijke voorschr cavieren Jan Oelen Lijsabeth eheluijden Egbert 

Groothuijs, Joostien eheluijden Sweer Aelbersen Geertien eheluijden Sweer 

Lucassen Anna eheluijden ende bekennen euwich erfflijck, commervrij ende 

onbeswaert vercoft te hebben doende sulx al noch bij deesen haere eijgen 

toebehoorige maete hett Monnegoor genoomt gelegen tusschen Hans 

Reijners en Joan ter Morsch maete int’ Hasseler Broock, commervij [sonder] 

exempt heeren lasten, aenden erentfeste Geert Hesselink Geesken eheluijden 
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Geert Berent, smitt, Jenne eheluijden, Geert ten Velthuijs Geesken eheluijden 

ende Jan Jansen ter Hofstedde, voor eene somme van  
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pennongen die sich vercooperen ten geneuge doen bedancken ontfangen te 

hebben, doende derhalven vollencomen cessie transport en opdracht tot 

protijte van cooperen en desselfs erffgenaemen, belovende t’samentlijck 

daervoor te staen wachten ende waeren onder verbintenisse aller haerer 

goederen diewelcke [da] pro evictione specialick worden verhijpotheseert, alles 

sonder arch ofte list. 

A. van Rensen 

 

1663: den 21 8ber 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Jan Alkemaede 

G. Paeschen 

 

Compareert Otten Trijne weduwe van salige Cuijper Hermen g’asst. mett die E. 

secretarius Joan Kettwich haeren gecooren ende g’admintteerden mombaer 

mett consent haerer kinderen ende bekent euwich erfflijck commervij en 

onbeswaert vercoft te hebben doende sulx craft desen aen Hermen Hermsen 

van Tecleburgh Eesken eheluijden seker stucke hoijlant in Lemseler Marke 

lantgerichts Oldensel gelegen aen Deters Oertmaete ende mett de ander sijtt 

aen Melchior Wijnhaves meden aenden wech mede tersijden mett alle 

gerechticheijt inconformite van seker versegelden brieff waer door desen is 

transfigeert, doende hiermede cessie en transport, beloevende daervoor te 

staen wachten en waeren onder verbant van vrouw comparantinnen haerer 

goederen geene g’eximeert 
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alles in meliori forma 
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1663 den 24: Octob. 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Alkemaede 

G. Paeschen 

 

Compareert Johan Rolofsen mett Aele sijn huijsvrouwe ende bekennen euwich 

erfflijck onwederlosbaer commervrij ende onbeswaert vercoft te hebben, 

doende sulx alnoch bij desen aen Geert ten Walcotte Geertien sijn huijsvrouwe 

haere eijgen toebehoorige hoijmaete inden landtgerichte Oldensel buijrschap 

Lemsel gelegen, mett eenen sijt schietende aen Cuijper Hermes maete en mett 

de ander sijt aende Rossumer Haer, [sulx] mett daertoe gehoorende 

gerechticheijt sulx voor eene somme van pennongen die sich vercooperen ten 

geneuge en ten vollen bekennen ontfangen en betaelt te sijn, doende 

derhalven daervan cessie transport ende opdracht tot profijte van coperen 

ende desselve erffgenaemen, beloevende daervoor te staen, wachten en 

waeren voor alle opspraeke pro evictione tot onderpande stellende alle haer 

hebbende en noch vercrijgende landerijen ofte goederen geene g’eximeert, 

waervan coperen haer guarrant altoos cost en schaedeloes sullen moegen 

verhaelen, alles oprecht 
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1663 den 6. 9ber 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Alkemade 
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Gerrijt Paeschen 

 

Compareert Derck Oelerinck mett Swenneken eheluijden ende bekennen 

deuchdelijcker schult schuldich opgenoomen ende ontfangen te hebben van 

Jacob ten Brinckhuijs te Hengel en Maria Joachims Spijl eheluijden, de somme 

van driehondert vijfftich Carl. gulden beloevende deselve iaerlix ende alle iaer 

te verrenten mett 5. dergelijcke guldens tot die afflosse toe dewelcke een halff 

iaer van te vooren sal denuntieert werden, stellende daervoor tot onderpande 

haer vierde part vant erve Oelerink in Cleijne Drijne landtgerichts Oldensel 

gelegen, haer eijgendoomlijck competerende waeraen [aen] voorschr 

Brinckhuijs off sijne erffgenaemen haer guarrant altoos cost ende schaedeloos 

sullen moegen verhaelen alles in meliori forma, die rente op Martini 

verschijnende 

 

Eodem 

 

Compareren Berent ter Mollen tot Losser Jenne Roters eheluijden doen bij 

desen gerichtelijck versetten aen Jacob Keilvers Ale sijn huijsvrouwe en Henrich 

ter Molle Hermtien eheluijden haer aenpart aent huijs daer sij in sijn woenende 

ende t’geene sij noch daeraen mochten crijgen, alsmede haeren toebehorigen 

gaerden, tot losse voor soedaenige pennongen, als sij in naevolgende posten 

ten deele verschoten ten deele sich als haer proper schult verbonden aen 

vrouwe Wedeus 82, aen ten Over 74. aen Spaer 120. - aen Gaffelbrook 56. aen 

Isink 9.- 6 st. voor haer schultboock 70. gld monterende tsamen 400 gld 

waervoor den gaerden en voorschr anpart vant huijs wort verhijpothijseert 
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1663 den 7. 9ber 
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Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Alkemaede 

G. Paeschen 

 

Compareert Lotger weduwe van salige Henrich Suijters g’assisteert mett 

secretario Joan Kettwick haeren in desen gecooren ende g’approbeerden 

mombaer ende bekent bij tijde haeres mans voorschr nu verstorven vercoft te 

hebben, approberende t’selve mits desen aen Derck Oelerinck Swenne 

eheluijden seker haer toebehoorende quota vant erve Olerinck sijnde hett 4de 

part in Cleijne Drijne lantgerichts Oldensel gelegen mett daertoe gehorende 

gerechticheijt soe als salige Henrick Suijters met comparantinne t’selve 

genooten en gebruijckt  

sulx voor eene somme van pennongen, die sich vercoopere ten geneuge 

bekennen vodaen te sijn, doende derhalven cessie transport en opdracht tot 

profijte van cooperen ende desselfs erffgenaemen  

belovende daervoor te staen wachten en waeren onder verbant van 

comparantinnen geene uijtgesonderde goederen waeraen coperen haer 

guarrant weder sullen moegen verhaelen 

 

67 

 

1663. den 18. 9ber 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Jan Leuwen 

Jan Allkemade 

 

Compareerde voor mij Richter persoenelijk die hoochedgeb: Gerhard Sloot 

mett sijn hoochedgeb: huijsvrouwe Jan Florentina van {?} 
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erffgeseten tot den Oldenhoff en Singraven Rentmr. Generael des landes 

Twente, bekennende opentlijck voor haer ende haere erffgenaemen, datt sij 

comparanten mett welbedachten gemoede ende rijpen beraede vande E. Joan 

Wijnties ende Anneken Visbeck eheluijden hadden opgenoomen ende tot 

haeren profijte in een onverdeelde somme ontfangen die somme van ses 

duijsent Carl. gulden ad 20 stuijver hett stucke gerekent, beloevende iaerlix 

ende alle iaer op Martini deselve mett 5. per cento derselve guldens vrij gelt te 

verrenten ende sal d’eerste rente daervan verschijnen op Martini 1664, edoch 

14. dagen voor off nae onverhaelt, mett sulcke conditien nochtans en bedinck 

datt bij aldien de heer rentgever op den verschijnsdach der renten 14. dagen 

onder off over precise iaerlix ende alle iaeren betaelt sal mett vijff per cento 

bestaen bij aldien averst deselve een vierdel iaers nae den verschijndach der 

iaerlixe renten in mora verbleve die verscheenen renten te betaelen sal die 

heer rentgever ses pro cento betaelen daertoe sij comparanten haer mits 

desen verbinden  

stellende tot speciale onderpanden voor die Capitaele somme ende iaerlixe 

renten vandien haere eigene frije, onbeswaerde erven ende goederen 

genoomt die Avest inde Lutte, Leuwe in Boeningen ende Evertman in 

Boeninge, mette opcompsten vandien 

 

in de linker marge: 
 
Dat dese acta op den 13. decembris 1710 is gemortificert glijk daerbij 
gerichtelick is gepasseert, {?} {?} {?} attestere mits desen, oir kind? {?} den 
datum als baven    
Ger. Hulsken, secret. 
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ende in specie die groote hoijemaete van voorschr erve Evertman mette 

opcompste van andere daertoe gehoorende landerijen, item de uijtgank van 

Studthoff inde Lutte sijnde iaerlix vier mudde roggen en 2 mudden weijte ofte 

haver ende hett recht soe sie hebben opt’erve Hassinck in Boeninge, voorts in 

genere alle haere roerende ende onroerende vercregende en noch te 

vercrijgen goederen, geene uijtbesondert submitterende deselve sich des Ed: 

landtgerichtes en alle hoven van iustitie om den rentheffer haer guarrant tot 

allen tijden daeraen soe voor haer capitael als rente te verhaelen en betaelt te 

maeken voorbeholtlijck nochtans weddersijts die capitale pennongen een half 

iaer to bevoorens wien sulx eerst believen mochte op te seggen, alles oprecht 

 

1663. den 10. 9ber 

Judex substitutus Joan Leuwen 

Assess: Geert de Muller 

Derck Leferinck 

 

Compareert die hoochedgeboorne gestr, heer Joan Joachim de Reede heere 

tott Saesfelt ende de hoochedgeboorne vrou Anna Joanna Spies vrou tot 

Saesfelt bekennende opentlijck voor haer ende haere erffgenaemen 

opgenoomen ende ontfangen te hebben tot haeren profijte 
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in een onverdeelde somme, die somma van drie duijsen drie hondert Carl. 

gulden van den E. Joan Schimmelpenninck en Geesen Werners eheluijden, 

burger en coopman tot Almeloe 

beloevende iaerlix ende alle iaer op Martini deselve mett vijff per cento 

deselver gulden te verrenten, die eerste rente verschijnende op Martini 1664. 

ende soe voorts tot de affloese toe, welcke denuntiatie een halff iaer voor den 
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verschijndach sal geschieden, ende sall sulx den rentgever soe wel als den 

rentheffer vrij staen, stellende tot speciaele onderpant soe wel voort’capitael 

voorschr als de rente soe daerop verschijnen mochte, haere twe erven het 

eene genoomt Hanninck in Dulder ende t’ander Colmenschott tot Saesfelt, van 

welcken pachten die renthefferen voor aff voor den heerschap sie sal betaelt 

maeken ofte vande meijeren mett gelt betaelt werden, renuntierende die 

heeren rentgevers van alle exceptien privilegien, benficien soe hijr tegens 

mochten contrarieren, submitterende sich desen Ed: lantgerichte om? datt 

renthefferen bij misbetalinge sich aen voorsch erven sullen moegen verhaelen 

haer guarrant, alles in meliori forma  
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1663. den 20. 9ber. 

Judex Adolph van Rensen 

Ass; Jan Alkemaede 

Gerrijt Paeschen 

 

[Compareert Geert Luttichuijs inde Nistadt Jenne eheluijden ende bekennen 

opgenoomen ende ontfangen te hebben van Hermen Nijeweme Geese 

eheluijden die somma van 100. daler ad 30. stu.hett stucke gerekent 

belovende daer voor te betaelen op alle lichtemisse 5. dergelijcke daler die 

eerste rente verschijnende op lichtmis 1664.  

Stellende tot onderpande die Beckmaete aende Meckelhorst en in genere alle 

sijne andere goederen waeraen renthefferen haer guarrant altoos cost en 

schaedeloos sullen moegen verhaelen alles oprecht] 

 

in de linker marge:  
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Die 100. daler sijn door Hermen Nije Weheme weder ontfangen ergo dese acte 
crachtloos 
Actum den 26. Julij 1667. 
 
1664. den 14 Jan.  

Judex substit. J. Kettwick 

Ass: Wolter ten Dasfeldt 

Gerrijt Paeschen 

 

Compareert Hermen Luttike Hulst en Grete sijn huijsvrouw en bekennen 

opgenoomen en ontfangen te hebben van den weled: Adolph van Rensen 

richter tot Oldensel en mevrou Anna Gertruijt vander Clooster eheluijden de 

somma van hondert daler capitael ad 30 stuver deselve iaerlix te verrenten ad 

ses per cento derselver daler verschijnende die eerste rente op Maij 1664. 

verhijpotheserende daervoor haer vrije aengecoffte lant genant het 

Imenschuijr, sijnde een koijweijden alsmede haer andere landen voerts 

generalijck alle haere beweechlijke en onbeweechlijke goederen waer aen die 

heer rentheffer ofte sijn erffgenaemen haer regres altoos cost en schadeloos 

sullen mogen verhalen, die losse een halff iaer to bevorens denuntierende 

alles oprecht 
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1664. den 15. Jan. 

Judex Adolph van Rensen 

Ass Jan Alkemade 

G. Paeschen 
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Erschenen Jan Tonnissen toe Losser Truida Jansen eheluijden ende bekennen 

erfflijck euwelijk onwederlosbaer commervrij en onbeswaert vercoft te hebben 

aen Berent Wermels Jenne ten Roockholt eheluijde seker behuijsinge mette 

alinge weher mett daertoe gehoorende gerechticheijt gelegen tot Losser 

tusschen Willem ter Bente ende Hermen Hermsen behuijsinge, waermijt die 

pastorije tot Losser een iaerlixe uijtgave ad 20. stuver is hebbende, dewelcke in 

het selve huijs blijft staen, sulx voor eene somme van pennongen die sich 

vercoperen goede ende vollencoomene betalinge doen bedancken, doende 

derhalven cessie transport en opdracht tot profijte van cooperen en desselfs 

erffgenaemen, beloevende daer voor te staen wachten en waren onder verbant 

van comparanten goederen, soe mobile als onmobile geene g’eximeert 

dewelcke daer voor worden verhijpotheseert, alles sonder arch ofte list 

 

Compareren Jan Cokenbergh Swenne eheluijden ende bekennen euwich 

erfflijck commervrij en onbeswaert vercoft te hebben aen Geert ten Binckhorst 

Stijne eheluijden haer eijgen stucke landes gelegen ande landtweer op 

Koekenberges camp inde Lutte geheten het Nije Frije Stucke sulx voor eene 

somme van pennongen die vercoperen ten geneuge ontfangen bekennen 

doende deswegen cessie onder verbant van haer persoene en goederen  

ales in meliori forma te staen wachten en waren 
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1664. den 24. April 

[1664 den 11 Februarij 

Judex Adolph van Rensen 

Assess. Jan Alkemade 

G. Paeschen] 
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Judex substitutus Joan Leuwen 

Ass: Adriaen Hampsinck 

Christoffer Hampsinck 

 

Compareert Joan ten Grootenhuijs Catharina Tappe eheluijden, sij Catharina 

mett Grotenhuijs voorschr als haren man en mombaer geass.t. en bekanden 

datt sij vanden weled. Adolph van Rensen richter tot Oldensel ende me vrou 

Anna Gertruit vanden Clooster eheluijden gefiniert ende bekennen 

opgenoomen en ontfangen hadden, die somme van ses hondert Carl. gulden 

ad 20. stuver hett stucke om deselve iaerlix te verrenten mett ses van ijeder 

hondert /: mett dien reserve, soe veere die rente binnen den tijt van 3. 

maenden nae den verschijndach betaelt wort, alsdan te connen bestaen mett 

vijff vant hondert, daer van hett eerste iaer rente sal verschijnen den 

vierentwintichsten april 1665. en iaerlix soe voort tot die afflosse, dewelcke sal 

moeten geschieden nae voergaende opsaege van een halff iaer in harden 

gelde, stellende daer voor tot eenen waren en specialen [onderpandt] 

hijpotheek, unse Loijweijde gelegen bij Derck Lubberts huijs naest 

Koijtenbrouwers camp in Berchusen landtgerichte Oldensel, ten eijnde 

renthefferen bij misbetalinge van rente en capitael, haer daeraen cost en 

schaedeloos sullen moegen verhaelen, voorts generalijck aen rentgeveren alle 

hebbende ende vercrijgende goederen geene uijtbescheijden  

renuntierende van alle exceptien ter contrarie  

allent in forma meliori, presentibus ass: ut supra 
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1664 den 11. Febr.  

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Alkemade 
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Gerrijt Paeschen 

 

Compareert Geert Engberts wedenaer en sijn dochter Swenne g’assisteert mett 

Joan Kettwick haeren gecooren ende toegelaeten mombaer ende bekennen 

opgenomen ende ontfangen te hebben van Trijna inde Rees g’ass.t. met 

haeren soone Hermen de somma van vijffhondert dalers ad dertich stuver het 

stucke gerekent  

beloevende deselve iaerlix ende alle iaer te verrenten mett [  ] per cento 

derselver dalers waervan de eerste rente sal verschijnen op den 11 feb 1665 

Stellende daervoor tot onderpande sijn huijs hoff ende landt gelegen op die 

Nije Stadt in Lemseler Marcke, mett de eene sijt aen Wolter Corberinx sijn 

landt mett de ander sijt aen Aleff Cuijpers landt, welcke specialijck daervoor 

worden verhijpotheseert waeraen rentheffer altoos sijn guarrant can aen 

verhaelen als mede in genere alle haere andere goederen, alles sonder arch 

ofte list 

 

in de linker marge: 
 
In minderinge van dese gerichtliche versettinge van den 11ten Feb. 1664 heefft 
Geert Luttichuijs, als oem van ‘t naegelatene kindt van wijlen Geert ten Cristen 
genoemt Swenneken, den 28. Mar: 1668 aen Herm: Beer betaelt hondert 
gelijke daeler, 
Noch heefft Engberts Lubberts omtrent 2 jaer daer nae in minderinge voer 
dese versettinge aen Jan Beer betaelt hondert dergelijke daelder  
quod attestor Herm: Roeck secret. 
Dat Claes Beer bekent als volmr. van Joes Potkamp van tegenstaende 
resterende capitael ad 300? daler cum interesse van dien ontfangen te hebben 
en voldaen te sijn 
quod attestor 
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Gerh: Hulsken secret. 
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1664 den 15 febr.  

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Alkemade 

Gerritj Paeschen 

 

Erschenen Joes Meilingius der rechten Advt. en Gesina           sijn 

huijsvrouwe als mede Berent Geerdinck en Berent Reijners vertoenende 

vollencomene volmacht van haere respective huijsvrouwen Jenneken Wendels 

ter Hoeve en Fenneken Henrixen vant’ Hulscher, inconformite soe als deselve 

ten prothocollo mede is g’insereert, ende bekennen euwich erfflijck commervrij 

en allodiael onbeswaert mett alle daertoe gehoorende gerechticheijt vercoft te 

hebben exempt heeren lasten aen Berent Nijhuijs Greetien sijnn huijsvrouwe 

ende derselver erffgenamen vijff stucken bouwlants alle gelegen inden 

Hasseler Esch, te weten een stucke genoomt hett Nije Stucke sijnde omtrent 

drie schepel landes, gelegen tusschen Aerninckhoffs en Borchmans landt, een 

stucke genoomt die Corte Breede omtrent drie schepel mede gelegen 

tusschen Aerninkhoffs en Borchmans landt, noch een stucke achter die 

Eschmaete mede van drie schepel [oock] gelegen tusschen Borchman 

huijsteden landt, als oock een stucke genoomt hett Blomen stucke omtrent ses 

spint groot tusschen Aerninkhoff en Lotgerinx landerijen alsmede noch een 

stucke genoomt het Vaertacker groot omtrent een halff mudde tusschen 

Aerninkhof en Rouhoffs landen, sulx alles voor eene somma 
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van pennongen dewelcke comparanten ten vollen bekennen ontfangen te 

hebben, oversulx goede betalinge doen bedancken 

doende daervan vollencomene cessie transport ende opdracht tot profijte van 

voorschr Berent Nijhuijs, sijn huijsvrouw en derselver erffgenaemen  

beloevende daervoor te staen wachten en waeren onder verbant van 

comparanten alle haere goederen geene daervan g’eximeert, dewelcke in 

solidum als voor eene ofte eene voor alle sich daer voor verbinden waeraen 

den cooper ofte desselfs erffgenaemen haer altoos connen guarranderen 

alles sonder arch ofte list 

 

Tenoir van de volmacht 

 

Ick Anthoni van Hoeven uijt de naeme ende van wegen Ridderschap en Steden 

die hooched: hoochmoegende heeren die heeren Staten der Landtschap van 

Overissel inder tijt een geswooren Richter toe Borne, doe kunt belije en 

bekenne, woe datt in dato ondergeschr voor mij en mijne naebenoompte 

assessoren die E. Jenneken Wendelens ten Hove ende Fenneken Henrixen vant’ 

Hulscher g’ass.t. mett Jan Meijlinck den rechten Advt. haeren in deser saeken 

gecooren ende toegelaeten mombaer hebben specialijken geconstitueert ende 

volmacht gemaeckt, doende sulx in ende vermits deses haere respective 

ehemans die oock E. Berent Geerdinck ende Berent Reijners omme uijt haerer 

constiuanten naeme 
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voorden Gerichte van Oldensel te erschijnen te cederen ende overtedragen 

van vijff stucken bouwlants gelegen inden Hasseler Esch, te weten een stucke 

genoomt hett Nije Stucke, sijnde omtrent drie schepel landt, gelegen tusschen 

Aerninckhaves en Borchmans lande, een stucke genoomt die Corte Breede 
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insgelijken omtrent 3 schepel mede gelegen tusschen Aerninckhoffs ende 

Borchmans lande, noch een stucke achter die Esch Maete mede van 3 schepel 

tusschen Borchmans huessteden lande, noch een stucke genoomt hett Blomen 

stucke, sijnde omtrent groot ses spint tusschen Aerninkhaves en Lotgeringes 

lande, noch een stucke genoomt den Vaert Acker groot omtrent een halff 

mudde tusschen Aerninkhoff en Ruhoff, sijnde vrij allodiael sonder enige 

uijtgangen van tienden renten ende anders, exempt dannoch heeren lasten, 

ende datt aen Berent Nijhuijs Greetien sijn huijsvrouwe ende derselver 

erffgenamen, voor eene somme van penningen, dewelcke de comparanten alle 

ontfangen hebben, ende derwegen goeder betaelinge mits desen 

bedanckeden, en renuncieerden uijt den naeme van constituantinnen van alle 

eijgendom recht en gerechticheiten van voorbenoomde stucke landes te 

euwelijken en erfflijken profijte ende gebruijck van voorschr Berent Nijhuijs 

ende sijn voorschr huijsvrouwe 
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1664. den 25. Feb.  

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Alkemaede 

Gerrijt Paeschen 

 

Compareert Henrich Berffloe wedenaer ende bekent voor hem ende sijn 

erffgenaemen opgenoomen ende ontfangen te hebben van die E. Cornelis de 

Lange Aeltien Petersen eheluijden die somma van twee hondert Carl. gulden, 

beloevende iaerlix en alle iaer daer van van ijeder hondert te betaelen vijff 

ende een halff dergelijcke guldens, waer van die eerste rente sal verschijnen 

opden 15. April 1665. voor welcke voorschr pennongen glte. Berffloe Cornelis 

de Lange ende sijn E. huijsvrou in laeten in soedaenige verschrijvinge als glte 
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Berffloe opt’erve Sobbenbus is hebbende, waeraen die heer rentheffer sijn 

guarrant altoos cost en schaedeloos sal moegen verhaelen, soe aent’ capitael 

als verscheenen ende verloopene renten, renuntierende bij desen van alle 

exceptien in specie non numerata pecuniae etc. die losse reservierende een 

halff iaer te bevoorens, alles oprecht 
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1664 den 25. feb. 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Jan Alkemaede 

G. Paeschen 

 

Compareert Geerlich Gerrijts Jenneken sijn huijsvrouwe ende bekennen euwich 

erfflijck commervrij en onbeswaert vercoft te hebben doende sulx alnoch bij 

deesen aen Joan Reuver? Hermken eheluijden haer vrije toebehoorige landt 

opde Hondeborgh inden gerichte Oldensel marcke Berchuijsen gelegen groot 

vierdehalff schepel landes mett alle daertoe gehoorende recht en 

gerechticheijt messinge uijt de marcke soe als hett selve haer van haer salige 

ouders is aengeervet sulx voor eene somme van pennongen die sich 

vercooperen ten vollen bekennen ontfangen en betaelt te sijn 

doende derhalven cessie transport ende opdracht tot profijte van cooperen 

ende desselfs erffgenaemen, beloevende daervoor te staen wachten en 

waeren, onder verbant van compt. goederen waer die gelegen, alles oprecht 

 

Compareerden Albert Eppink Grete eheluijden Frerick Eppinck Ale eheluijden, 

als mede Hermen Werners ende Henrick Beeckman als mombaren vant’ kint 

van Fenneken Eppinck, ende bekennen deuchdelijck gecontentiert te sijn, van 

Lambert Henrick en Gretien Eppincks kinderen van Hermen Eppink Jenneken 
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eheluijden, wegen seker stucke lants gelegen op Eppinks Esch, tusschen 

Wijfferink kerckstucke ende Dubbelink stucke voor vrij en onbecommert 

inconformite den ouden coopbreef waerdoor desen wort getransfigeert, 

doende cessie en opdracht aen Lambert Herich en Gretien Eppink  

gelovende daervoor te staen wachten en waren onder verbant van haere 

goederen, waeraen men sich can guarranderen, en schaedeloes verhaelen 

S.L. 
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1664. den 23 Martij 

A. van Rensen  

Ass: Joes Kettwick 

Jan Alkemade 

 

Compareert die hoochedgeb: heer Rottger Diederich van Torck heere tot 

Asbecke ende Voorhelm, en die hoochedgeb: Agnes Dorothea de Rheede, 

ende bekennen euwich erfflijck commervrij en onbeswaert vercoft te hebben 

ratificerende t’selve alnoch bij deesen aen den Ed. Abraham Middachten ende 

die weled: Joan Clant sijn huijsvrouwe sekere parceelen ofte gedeelten van hett 

erve de Borch in Hasseler Marck gelegen, te weten eenen camp geheeten den 

Borchcamp groot vier mudde lants en anderhalff spint neffens seker 

koijeweijde ende hoijmeeden alsmede drie huijsen op voorschr Borch staende  

noch mede vier gaerdens groot vier mudde lants mett die daertoe gehoorende 

recht en erffgerechticheijt alles gelegen tusschen hett erve Aerninkhoff ende 

Moecotte Velt, mett die waere tot hett erve Borch berechtiget, sulx alles voor 

eene somme van negen hondert rijxdaler dewelcke de heer vercoperen ten 

geneuge bekennen ontfangen en betaelt te sijn, doende derhalven 

vollencomen cessie transport en opdracht tot profijte van die heer coeperen 



 

 

72 

ende desselfs erffgenaemen, beloevende van desen uijtganck te staen wachten 

en waeren onder verbant van comparanten goederen 
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in specie daer voor verhijpotheserende haer eijgen toebehoorige maete 

genaemt die Borchmaete mett eene sijt gelegen aen Broekermaete ende mette 

ander sijt aen Schulten maete tegens Moecotter Velt, desselfs [ {?} ] {?} en in 

genere alle haere hebbende ende vercrijgende goederen waer die oock 

gelegen, submitterende sich alle heeren rechten en hoven onder submissie van 

dien renuntiatie van alle exceptien, hier tegens enichsijnts mochten erdacht 

worden, alles oprecht 

Compareert Bruijn Egberinck als mombaer vande kinderen van salige Berent 

Hassinck ende heeft mett believen vande steeffvader [Jan Wilmink] vanden 

voorschr kinderen Jan Wilmink genoomt vercoft erfflijck euwelijck commervrij 

en onbeswaert {?} tientbaer aen Gretien weduwe van salige Berent Jansen te 

Hengelo seker stucke lants sijnde een mudde geseijs mett alle daertoe 

gehoorende recht ende gerechticheijt gelegen op Enxink Rott in Cleijne Drijne 

tusschen Berent Wolters ende Berent Hassink landes sijnde mede plichtich tott 

heeren lasten als andere landerijen, sulx alles [vercoft] voor eene somma van 

pennongen die sich vercooperse ten geneuge bekent voldaen te sijn  

doende derhalven cessie transport en opdracht tot profijte van cooperse ende 

desselfs erffgenamen, beloevende daervoor te staen wachten ende waren 

onder verbant van vercooperen goederen geene g’eximeert, waeraen coperse 

ofte desselfs erffgenamen haer guarrant cost en schaedeloes sal moegen 

verhalen, alles oprecht 
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Compareert Joan Wilmink Geesien Jansen eheluijden ende bekennen euwich 

erfflijck commervrij en onbeswaert vercoft te hebben doende sulx alnoch bij 

deesen aen Steffen Willerinck Arent sijn huijsvrouwe seker stucke bouwlants 

gelegen op Enxincks Rott mett eene sijt aen Holtmaeten lant mett d’ander sijt 

aen Jurrien Jansen lant, waervan een half mudde vant’selve lant nae Jurrien 

Jansen lant tientbaer, mett alle daertoe gehoorende recht en gerechticheijt soe 

alst’ selve van olts gebruijckt sulx alles voor eene somme van pennongen die 

sich vercooperen bedancken ontfangen te hebben, doende derhalven cessie 

transport en opdracht tot profijt van cooperen ende desselfs erffgenaemen, 

beloevende soedanige coop te staen wachten en waeren onder verbant van 

vercooperen beweechlijke en onbeweechlijke goederen waeraen die cooperen 

haer guarrant altoos cost en schaedeloos sullen moegen verhaelen, alles 

oprecht in meliori forma 

 

Compareert Geert Verbecke Swenne ter Bruggen eheluijden ende bekennen 

euwich erfflijck commervrij en onbeswaert vercoft te hebben  

doende sulx alnoch bij deesen aen Lubbert Deppenbrock Fenne eheluijden 

seker huijs mett die alinge wehre en seker gaerden sijnde hett huijs gelegen 

tusschen HulsGeerts gaerden en Bentinkhoff, [sijnde] den gaerden liggende bij 

DijckBerents schoppen gaerden mett die ander sijde aen Lentferts Brede mett 

alle oude en nije gerechticheit sulx voor ene somme van pennongen die sich 

vercoperen goeder betalinge doen bedancken, doende daerom cessie 

transport ende opdracht tot profijte van cooperen en desselfs erffgenaemen, 

beloevende daervan te staen wachten ende waren onder verbant nae rechte 

 

82 

 

in de linker marge: 
Vide den 24 April 
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den 11. febr 
Jud: Leuwen subst.  
Asses: Adriaen en Christoffer Hampsinck 

 

1664. den 15. Julij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Alkemaede 

G. Paeschen 

 

Compareert Derck Cock Aeltien Bloomen sijn huijsvrouw ende bekennen 

euwich erfflijck commervrij en onbeswaert vercoft te hebben 

doende sulx bij deesen, haer eijgen toebehoorige lant aen Arent Jansen Aele 

eheluijden, sijnde omtrent ses schepel geseijs gelegen mett eene sijt aen ionge 

Rouwen? ende mette ander sijt aen Jaepkens lant genoemt die Vaertbrede sulx 

voor eene somme van pennongen die sich vercooperen ten geneuge 

becanden ontfangen te hebben, doende deswegen cessie transport en 

opdracht tot profijte van cooperen en desselfs erffgenamen ofte holder deses, 

mett beloftenisse van desen uijtganck te staen wachten en waeren onder 

verbant van comparanten haere goederen dewelcke pro evictone worden 

verhijpotheseert, waeraen coper haer guarrant cost en schadeloes sullen 

moegen verhaelen, alles oprecht sonder arch ofte list in meliori forma 

 

Anno 1664. den 25. Julij 

Judex Adolph van Rensen 

Assess: Jan Alkemade 

Gerrijt Paeschen 
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Compareert Grete weduwe Jan Leeferinck te Vaelte geassisteert mett Joes 

Kettwick haeren gecooren en g’approbeerden mombaer, alsmede Rottger 

Leeferinck ende Hermen ter Hersmolle als mombaeren vandie 4 kinderen 

tusschen Jan Leeferinck en Grete eeluijden verweckt, ende bekennen euwich 

erfflijck, commervrij en onbeswaert vercoft te hebben gelijck sij alnoch 

approberen craft deses aen Jan Nijhuijs tot Vaelte haere toebehoorige maete 

mett alle oude ende nije gerechtigeijt soe als deselve int’ Vaelter Broock ter 

sijden Willem Wissinges maete en Lambert Wicherinx maete gelegen ende datt 

voor eene somme van pennongen die vercoperen bekennen te dancke 

ontfangen  

daeromme van voorschr maete doende behoorlijcke cessie transport ende 

overdracht tot protijfe van cooperen desselfs erffgenaemen ofte holder desen, 

mett beloftenisse van deesen uijtganck te staen wachten ende waeren onder 

verbant van vercooperen goederen waeraen cooper sijn guarrant cost ende 

schaedeloes sal moegen verhaelen alles sonder argh ofte list, [in] alles in 

meliori forma  

 

A. van Rensen 
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Anno 1664 den 2. 7ber 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Adriaen Hamsinck 

Gerrijt Paeschen 

 

Tenoir van die volmacht 
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Wij Borgemeijster Hermannus Santenus ende Johan Cnuts respect. medicinae 

et utriusque iuris doctores beijde Schepen der Stadt Wesel doen cond en 

certificeren hiermede opentlijck datt voor ons persoenelijck gecompareert 

ende erschennen sijn die Ed; ende respec: deugentrijcke H. Johan Clautier 

commissaris van de Monsteringe, ende sij Edl. mett Juff: Adriana Reiners salige 

geprocreerde dochters namentlijck Henrina Gertruijt, Helena Catarina Aganeta 

Margareta alle volgents soe die particuliere aentekeninge vanden heer 

Commissaris Clautier, als hett daermede geconfereerde kercken ofte 

doopboock over die 20. iaeren out sijnde ende sijn Ed. heer Johan Clautier 

mett assistentie van haer lieden ohm ende tot desen actum? gecooren 

mombaer H. Nicolaus Staekenbroock Capt. Luijtenant te peerde ende hebbe 

ingevolch van die sententie voor die legebanck tot Arnhem in saeken contra 

Henrich van Limborgh Richter tot Delden den 14 9ber 1663 geplubliceert 

geaggreert ende  
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geratificeert alsulcken contract van coop tusschen hem comparant H. 

Commissaris Clautier haerlieden vader mett Berent Paeschen op den 9. 

septemb: Ao 1648; alsmede het naerder contract tusschen haer luijden 

voorschr Ao 1653. den 13. 7ber opgericht, dienvolgents constituerende en 

machtich maekende haeren vader voornoemt, omme in haeren naeme ende 

van harent wegen te stellen cautie omme in conformite van hett selve contract 

vanden 13. 7ber 1653. aen Berent Paeschen ofte mett desselfs wille aenden 

Richter Henrich van Limburgh nae gehoudene liquidatie ende ontvangene 

cooppennongen te doen behoorlijcke opdracht vande vercofte erven de 

Wenniger genoemt mett alle appertinentien, daerop te renuncieren ende den 

cooper daervan te beerven en te quiteren ende indien verdere cautie als 

voorschr noodich sijn mochte deselve mede te stellen, ende elders alles te 
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doen ende te handelen watt dersaeken noodtdruft vereischen, sal oock een 

ofte meer substituten aen sijne plaetze te stellen  

geloevende sulx alles voor geneem? vast en bundich en? hem constitutum, 

ende desselfs gesubstitueerden allerdinghs schaedeloos te houden, bij verbant 

nae rechten, sonder arch ofte list, tot oirconde der waerheijt hebben wij 

Scheepen voorschr onse segelen hierbeneden voorgedruckt, soe gedaen inden 

iaere duijsent ses hondert drie en sestich den 30. dach vande maent November 

Becker: dr. secret: 

locus sigilli   locus sigilli 
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Tenoir van de volmacht 

 

Wij Borgemr. Schepen ende Raedt der Stadt Arnem, doen condt ende 

certificeren hiermede opentlijck, datt voor ons inden Schependoem gecomen 

sijn Jr. Adriaen van Keppel Capitain en Peter Clautier contrarolleur vande 

convoijen ende licenten in qualite als blootmombaren over die noch 

onmondigen kinderen vanden E. Johan Clautier Commissaris ehelijck bij sal: 

Juffr. Adriana Reiners verweckt ende hebben in alle puncten leden ende delen 

geconfirmeert ende geratificeert, confirmeren ende ratificeren mits deesen 

soedaenen contract van coop, als tusschen voorn. Commiss: Johan Clautier en 

Berent Paeschen opden 6. 7ber 1648 is ingegaen ende noch naerder den 13. 

7ber 1653. bestedicht ende bevesticht, geloevende hettselve voor bondich 

ende vast te houden ende te doen houden, onder verbant van haere 

persoonen ende goederen ende sulx boven die approbatie die de voorn: 

kinderen int’ lant van Cleve mondich sijne hoewel indie provincie Overissel, 

quod transatioram Dominij noch onmondich aengaende de voorschr koop 

voor Schepen tot Wesel alrede op den 30. 9ber 1663 gedaen hebben in waren 
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oirconde is onser stadts secreetsegel onder opt spatium deses gedruct den 11. 

xber 1663 

 

Ter ord: {?} 

Josias van Harss? 

Secret. 

 

Locus sigilli 
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Compareert die Weled: Johan Clautier Commissaris voor sich selfs ende als 

geconstitueerde ende bevolmachtigde voor sijne mondige kinderen de dato 

van seker volmacht den 30. november 1663 voor die Borgemren. ende 

Schepen der Stadt Wesel mede als geconstitueerde volmr. vandie Ed. Jonr. 

Adriaen van Keppel Capitain ende Peter Clautier contrarolleur in qualite als 

blootmombaren over die onmondige kinderen den 11. xber 1663 voor 

Borgermrn. tot Arnhem gepasseert, ende bekennen euwich erfflijck commervrij 

ende onbeswaert vercoft te hebben, doende sulx alnoch bij deesen, aenden 

E.H. Berent Paeschen ende desselfs erffgenaemen sekere goederen ofte erven 

gelegen indie buijrschap Doringe die beijde Wenningen genoomt, mett alle ap 

en dependentien voor vrije en allodiale goederen mett alle daertoe 

gehoorende recht ende gerechticheit getimmerte daerop staende hoege ende 

lege landereijen te heijde ende te wijde te top en twijge alles inconformite 

coopcedel breder extendeert, sulx voor eene somme van penn: die de heer 

vercooper ten geneuge bekent ontfangen ende betaelt te sijn, doende 

derhalven vollencomene cessie transport en opdracht tot profijte van cooperen 

en desselfs erffgenaemen onder belofte voor die evictie en opspraeke te staen 

wachten en waren ende verbant desselfs goederen, waeraen die heer cooper 
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sijn guarrant ofte desselfs erffgenaemen, altoos cost en schadeloes sullen 

moegen verhalen, renuntierende van alle exceptien desen enichsints 

contrarierende, alles sonder arch ofte list 
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Eodem 

 

Compareert Berent Paeschen ende die E. Joannes Cost secretaris van hett landt 

en stadtgerichte Enschede als mede Joan van Lochum als mombaeren van die 

onmondige kinderen van comparants Berent Paeschen salige huijsvrouw Anna 

Werners, ende bekennen ewich erfflijck commervrij en onbeswaert vercoft te 

hebben, doende t’selve alnoch bij desen aen Juff: Clementine Alagunda Oene 

weduwe van wijlen Henrich van Limborgh in sijn leven Richter tot Delden en 

haere erffgenaemen, sekere twee vrije allodiale erven en goederen die 

Wenningen genoemt indie buijrschap Doringe lantgerichte Oldensel gelegen 

in conformite van coopcedel, hiervan den 16. Jan: 1652 opgericht 

Bedanckende die E. vercoper sich goede betalinge doende derwegen 

vollencomene cessie transport ende opdracht, soedaenich als comparant 

vande heer Commiss: Clautier deselve heeft vercregen, waerdoor desen sal 

worden getransfigeert, beloevende van soedaenen coop te staen wachten en 

waeren onder verbant van comparanten goederen waeraen die vrouw weduwe 

Limborghs haer guarrant sal moegen verhaelen, onder renunciatie van alle 

exceptien privilegien en opwerpselen desen contrarierende  

in meliori forma 
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Anno 1664 den 23. 7ber 
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Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Alkemade 

Gerrijt Paeschen 

 

Erscheenen Geert Vasterinck brooder van salige Geert Vasterinck ende als 

mombaer in deesen, over die naegelaetene kinderen tusschen salige Geert 

Vasterinck voorschr ende Geese gewesen eheluijden verweckt, ende bekent 

hoedatt inden iaere 1628. in september, dienvolgens daerop gemaeckte 

coopcedul vanden 12. november 1663. vercoft te hebben stevich en vast 

euwich erfflijck ende onwederropelijk aen Lambert ter Becke Geese eheluijden 

woenende binnen Oldensel, haer eijgen toebehoorige stucke lants, gelegen in 

Gammelcker Marcke sijnde hett middelste stucke genaemt den Hulsbecker 

Camp, mett alle daertoe gehoorende recht en gerechticheijt, messinge uijt 

voorschr marcke, sulx vrij en onbecommert exempt heeren lasten ende is hett 

selve vercoft voor eene somme van pennongen, welcke pennongen ten vollen 

sijn betaelt, doende derhalven cessie transport en opdracht tot profijte van 

cooperen ende desselfs erffgenaemen mett beloftenisse van desen coop te 

staen, wachten en waren onder verbant nae rechte alles des vercoperen salige 

goederen, waeraen die cooperen haer cost en schaedeloes connen aen 

verhalen 

alles in meliori forma 
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1664 den 29. 7ber 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Conradus Helmich 

Joes Kettwich 
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Compareert Aelbert Snoijnck Gebbe eheluijden ende bekennen deuchdelijker 

schult schuldich opgenoomen en ontfangen te hebben vanden E. Joan 

Craetsenbergh Locke eheluijden die somme van drie en twintich rijxdaeler, 

welke pennongen bij Albert Snoijnck ontfangen, waervoor Craetsenbergh 

voorschr sekere maete iaerlix sal gebruijcken voor die pennongen, sulx den tijt 

van nu aff te reken van toecomenden Maij sestien iaeren, welke pennongen in 

voorschr tijt sullen dootgebout worden, ende bij onvermoetelijcke doot sal 

Craetzenbergh die maete voorschr soe tegen over sijn huijs licht over die 

Dinckel gebruijcken nae sijn welgevallen ende die tijt continueren, sonder 

eenige insperinge bij veronderpandonge comparanten goederen 

 

Compareert die hoochedgeb: gestr: heer Jan Henrich de Reede Heere tot 

Brantlecht Horst Lengerich ende die oock hoochedgeb: Wilhelmina Frederica 

Ursula eheluijden, ende bekennen euwich erfflijck commervrij en onbeswaert 

vercoft te hebben doende sulx alnoch bij deesen sekere maete genant die 

Virgaens Maete gelegen in Saesfelt Lantgerichte Oldensel aen Arent Jansen 

Aele eheluijden Arent ten Game Gese eheluijden Gerrijt Lubberts Ale 

eheluijden, Jan Jansen noch ongetrout, sulx voor eene somme van pennongen 
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die sich glte. vercooperen goede ende vollencomene betaelinge deden 

bedancken, doende derhalven vollencoomen cessie transport ende opdracht 

tot profijt van glte cooperen ende desselfs erffgenaemen, mett beloftenisse 

van desen uijtganck te staen wachten en waren onder verbant van 

vercooperen goederen waeraen glte cooperen haer altoos connen 

guarrandeeren, alles oprecht 

 

1664. den 5. 8ber 
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Judex substit. Joan Leuwen 

Ass: Ludolph van Metelen 

Prosper Becker 

 

Ick Adolph van Rensen wegen die hooched.moegende heeren Staten der 

Landtschap van Overissel Richter tot Oldenzel certificere ende betuijge craft 

deses, dat Jan Leuwe gesubstitueerde Richter mij heeft gerelateert hoedatt die 

hooechedgeb. Gestrenge Heere Jan Henrich de Reede vrijheer tot Horst 

Brantlecht, Lengerick ende Lange en sijn hoochedgeb. huijsvrouwe die oock 

hoochedgeb. Wilhelmina Frederica Ursula van Reede ter praesentie van 

Ludolph van Metelen en Prosper Becker, als hijrtoe geroopene assessoren int’ 

gerichte sijn gecompareert, en hebben mett hantastinge tot borge gestelt haer 

eijgen vrij eijgendoomlijke goett en erve Schulte Fleer genaemt, gelegen in die 

buijrschap Lutta landtgerichts Oldensel sijnde vrij van eenich beswaer ten 

behove van haer Ed: moegende heeren vande Ridderschap van de provincie 

van Overissel voor Dr. Arnold Rouse aengaende hett rentampt van Oldensel, 

hettselve onderwerpende parate executie  

alles oprecht, in oirconde der waerheijt hebbe desen mett eijgen handt 

geteijckent en mett mijn aengebooren segel becreftiget 

 

Vide den 5. november 1662? die versettinge vanden heer van Brantlecht aen 

Dr. Rouse 
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Anno 1664. den 16 8ber 

Judex Adolph van Rensen 

Ases: Jan Alkemade 

G. Paeschen 
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Compareert Berent Nijhuijs te Hasseloe Greete eheluijden ende bekennen 

euwich erfflijck commervrij en onbeswaert vercoft te hebben doende sulx 

alnoch bij deesen aen Geert Hesselink Gesien Wilbertinck toe Borne eheluijden 

sekere twe stucke bouwlants hett eene groot drie schepel geheten het Vrije 

Stucke, tusschen Aerninckhofs lant, ende d’ander sijt aen Jan Tanckink lant 

mett eenen eijnde aen Middachten lant, mett den anderen eijnde aenden 

Hoogen Esch wech, hett ander genoomt die Corte Breede oock 3. schepel lants 

aen malcanderen gelegen, gaende alleene een voorwech tusschen beijden  

sulx mett alle daertoe gehoorende recht ende gerechticheijt voor eene somme 

van pennongen, die sich vercoperen ten geneuge bekennen betaelt en voldaen 

te sijn, doende derhalven cessie transport en opdracht van voorschr 2 stucken 

lants, mett beloftenisse daer voor te staen wachten ende waren onder verbant 

van vercooperen goederen waeraen men sich can guarrandeeren, alles oprecht 

in meliori forma 
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Compareert Joan Scheper Hermtien eheluijden, woenende indie Lutte 

landtgerichts Oldensel ende bekennen deuchdelijcker schult schuldich 

opgenoomen ende ontfangen te hebben van Geert Ameshoff Fenneken 

Berents eheluijden die somme van seventich rijxdalers ad 50 stuver het stucke, 

alsmede bekent opgenoomen te hebben van Wermelt Weernink Stijne 

Beerninck eheluijden beijde woenende tot Gildehuijs op die Morsch die 

somme van drie en seventich rijxdalers verhijpotheserende en 

veronderpandende haer toebehoorige velt gaerdeken liggende tusschen die 

bergen sijnde vijff schepel geseijs, alsmede twee mudde geseijs liggende aent’ 

Rott aen hett Nije landt, gevende iaerlix ses vant’ hondert, waervan die eerste 

pension sal verschijnen op st. Johan midsoomer inden iaere 1665. en soe 
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vervolchlijck tot die affloese toe diewelcke sal geschieden een halff iaer te 

bevoorens voorden verschijnsdach, sulx expresse reserverende een ieder int’ 

besonder soe vande renthefferen als rentgeveren, alles sonder arch, ofte list. 

rest.  

S.L. 

 

Compareert Steffen Wernsink Geese eheluijden en becanden oprechter schult 

schuldich te sijn aenden E. Sweer Swam biersteker en borger tot Almelo en sijn 

vrou en dessen erffgenaemen die somme van viertien hondert guldens 

waervoor sij eheluijden hem doen versetten onse vrij eijgen lant opt’ Loe 

tusschen Jan Willems en sijn huijs gelegen neffens alle actien en crediten in 

onse schultboock getekent als mede alle haven en vee hoedanich die ock sijn 

om altoos sich schaedeloos daeraen te verhalen, soe wel voor capitael als 

interesse 
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1664. den 5. Novemb. 

Judex Adolph van Rensen 

Asses: Jan Alkemade 

G. Paeschen 

 

Compareert Joan Tolx tot Vaelte Mette sijn huijsvrouwe ende bekennen aen 

goeden ganckbaren gelde opgenoomen en ontfangen te hebben die somme 

van hondert daler ad 30. stuver hett stucke gerekent, van Gerrijt Smellinck 

noch onmondich sijnde g’assisteert mett sijnen vader Hermen Smellinck 

procederende die pennongen van erffnisse van sijn salige moije Greetien 

Berents, welcke pennongen iaerlix mett 5. per cento sullen verrentet worden 
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tot die affloese dewelcke een halff iaer te bevooren sal angecondicht worden, 

sullende die eerste rente verschijnen op St. Marten 1665.  

Stellende tott versekeringe tot onderpande sijne vrijen camp tusschen Groote 

Hulsman en Roelvincks camp in Valte gelegen, waeraen bij misbetalinge Gerrijt 

voorschr sijn guarrant soe wel capitael als interesse sal moegen verhalen 

alles oprecht 

 

Erschennen Egbert ten Dijckhuijs en Fenneken Lamberts eheluijden geass.t. 

sijnde metten selver haerer man ende toegelaten mombaer, verclarende 

vanden E. Joest Wijnties Jacomina? ten Oesterhoff? haerer beijder 

erffgenaemen deuchdelijck schuldich te sijn tersake van geleende ende 

aengetelten? gelde de somme van hondert rijxdalers mett belofftenisse van 

deselve iaerlix en alle iaer te willen verrenten ad {?} per cento, daervan het 

eerste iaer verschijnen sal in dato deses den 10. jan. 1665 ensoe voorts tot die 

afflosse toe, dewelcke alle iaer nae voorgaende loscondinge van drie maenden 

in januari voornoemt sal moegen worden gedaen in goeden ganckbaren gelde, 

ten tijde des aflossinges, ende datt t’eenemael? en t’ {?} mett alle verschenen 

onbetaelde interesse {?} en schaede vrij gelt sonder enige cortinge van 

pennongen ofte costen betalen nae {?} , deselve sonder {?} worden 

gepretendeert, daervan renuntierende bij deesen, houdende deselve alle tott 

haren laste, stellende voorts comparanten tot voldoeninge de versekeringe van 

dien tott een speciael onderpant haer tegenwoordige behuijsinge hoff en lant, 

soe als t’selve alle gelegen is bijt’ Holthuijs in Doringe, mitsgaders? hett landt 

bij den {?} op den Visdijck en voorts generalijck alle haere tegenwoordige ende 

toecomende goederen, waer deselve oock gelegen, omme daeraen de 

voorschr somme mett alle renten en costen te verhalen mett beloftenisse den 

voorschr Wijnties des versocht meerder versekeringe ten allen tijden te willen 

doen, alles sonder arch ofte list 
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Anno 1664 den 5 November 

Judex substitutus Joan Leuwe 

Ass: Muller van Saesfelt 

Jan Alkemade 

 

Compareert die hoochedgebooren gestrenge heere Joan Joachim de Reede 

Heere tot Saesfelt en de hoochedgeb. vrou Anna Joanna Spies vrouw tot 

Saesfelt en bekennen voor haer en haere erffgenaemen opgenoomen en 

ontfangen te hebben vanden E. Lambert ten Cotte Anna eheluijden de somme 

van vijffhondert sestich Carl. gulden, sullende soedaene pennongen iaerlix 

verrenten ad vijff per cento derselver gulden, de eerste rente iaerlix 

verschijnende op St. Marten en soe voorts tot die afflosse toe, {?} een ½ jaer, 

stellende soe wel voort’ capitael als rente soe daerop mochte verschijnen tot 

onderpande haeren eijgen Cotten ende pachten daervan procederende, 

gelegen tusschen hett Walcotte in Dulder ende Olde Schulten huijs,  

 

in de linker marge: 
 
geheten die Smett? 

 

van welcker pacht die rentheffers sich sullen betaelt maeken, renuntierende die 

heeren rentgeveren van alle exceptien privilegien, benficien soe hijr tegens 

mochten contrarieren, alles sonder arch offte list 

 

in de linker marge: 
 
1684 den 16 9br. 
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Judex ut supra 
A: L: Lange   
Tonnis Schaep 

 

Erscheenen Henrich Hermsen Swaefferinck ende Geertien Nijhuijs eheluijden 

ende bekennen euwich erfflijck commervrij ende onbeswaert vercoft te hebben 

gelijck sij doen bij deesen, haer vrije allodiaele erve ende goet Swaefferinck 

genoomt, gelegen in Losser Marcke mett alle daertoe gehoorende 

gerechticheijt hoege ende lege landerijen, aen die h. Joes Cost secr.? Sara 

Budde eheluijden, als oock Henr. Rosewinckel Aeltien Hulsinck eheluijden, sulx 

voor eene somme van penn: dewelcke vercoperen ten vollen bekennen 

ontfangen doende deswegen cessie en overdracht tot profijt van voorschr 

coperen en hare erffgenaemen, geloven daervoor te staen wachten en waeren 

onder verbant van vercoperen goederen die mitsdesen worden 

verhijpotheseert  

alles oprecht 
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NB?; dese acte moet staen op den 5. 8ber 1660 

 

Judex substitutus Joan Leuwen 

Ass: Ludolph van Metelen 

Prosper Becker 

 

Erschenen voor mij gesubstitueerde richter, die welgeboren heere Joan 

Henrich de Reede, ende die oock welgeboren vrou Wilhelmina Frederica Ursula 

van Reede /: geass.t. mett haere welglte. Eheheer als mombaer :/ vrij heer en 

vrijvrouwe tot Horst heer ende vrouwe tot Brantlecht Lengerich en Langen, en 
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bekennen opgenoomen ende wel ontfangen te hebben van Dr. Arnold Rouse 

en Margareta Leijen eheluijden die somme van vijffduijsent Carl. gulden ad 20. 

stuver hett stucke, beloevende nae voorgaende hantastinge deselve iaerlix te 

verrenten tegens vijff en een halff per cento edoch, indien die pension binnen 

twee maenden naeden verschijndagh /: die wesen sal eerstlijck den vijfften 

octobris des aenstaenden iaers sestienhondert vijff en sestich, en soe voorts tot 

die tijt der losse, dewelcke een half iaer voorden verschijnsdagh sall 

aengecondicht worden :/ betaelt worden sullen mett vijff [van] ten hondert 

connen bestaen, alles vrij en schaedeloes sonder eenige cortinge van heeren 

lasten ofte anders, daer voor in specie verhijpotheserende haer vrij 

eijgendomlijck goet ende erve Schulte Fleer genoomt, indie buijrschap Lutte 

Landtgerichts Oldensel, en generalijck alle haere erven ende goederen in 

denselven gerichte gelegen, geene uijtgesondert, om daeraen in cas van 

misbetalinge soe wel van capitael als renten sich cost en schaedeloes te 

verhaelen sullende die rentheffers die iaerlixe pachten vande speciale en 

generale hijpotheken voor die gestipuleerde rente verbonden sijn, om daeruijt 

haere betalinge sonder insperonge van welglte. rentgevers ofte anders te 

becoomen, voorts hebben duckglte. Vrijheer en vrijvrouw gerichtelijck 

aenbelooft jemants ten keur van voorschr Dr. Rouse te bevolmachtigen om 

voorde verhapede vijffduijsent guldens en rente vandien voorden gerichte van 

Kedingen specialijck te verhijpotheseren indeselfs name? als bij deesen 

gerichte geschiet haer welgebooren vrije en onbeswaerde erven ende goet 

genaemt Bervelt? gelegen int’ Kerspel van Wijrden, Gericht Kedingen, en 

generalijck alle goederen int’ voorschr Gerichte mette pachten derselve  

alles onder verbant van voornoombde erve en andere goederen mett allen 

aencleeff vandien, mett belofte vandes versocht sijnde, naerder en beter 

vestenisse vande voorschr losrente te willen doen, mett renuntiatie van alle 

exceptien in specie non numeratae pecuniae, doli mali etc van privilegien ofte 

deesen ijets contrarierende, alles oprecht 
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Anno 1665. den 14. Jan 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Alkemaede 

Gerrijt Paeschen 

 

Compareert Henrich ten Damme Engele eheluijden ende bekennen 

deuchdelijker schult schuldich opgenoomen en ontfangen te hebben van 

Geert Engberink Jenneken eheluijden ende van Berent opdie Hondeborgh 

Grete eheluijden die somme van hondert Carl. gulden mett welcke pennongen 

die pretensie vande weduwe Eijlers is betaelt, stellende daervoor tot 

onderpande seker stucke lants omtrent 3. schepel, ter sijden Stooldreijers en 

sijn groote stucke gelegen opdie Hondeborg  

sullende hett voorschr stucke van die renthefferen daer voor iaerlix gebruijckt 

worden en t’selve van stonts aenveerden tot die afflosse, soe comparant een 

halff iaer te bevorens sal denuntieren, mett erleggonge der voorschr hondert 

gulden, gelovende daervoor te staen wachten en waeren, alles oprecht 
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Anno 1665 den 3. febr.  

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Alkemade 

G. Paeschen 

 

Compareeren Trijne indie Reest geasst. mett haeren mombaer Pauwels Lucas 

en Hermen Beer Jenneken eheluijden, Jan Beer, Frerick Koijtenbrouwer 
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Enneken eheluijden, alsmede Geesken Pottkamps g’asst. mett Jan Isinck 

bekennen euwich erfflijk commervrij ende onbeswaert vercoft te hebben, aen 

Lucas Jansen Geese eheluijden haer huijs gelegen op die Nije Stadt Marcke 

Lemseloe des lantgerichts Oldensel, t Schroershuijs genant, mett alle daertoe 

gehoorende recht en gerechticheijt luijt coopcedel, sulx voor eene somme van 

pennongen dewelcke vercoperen bekennen geheel ontfangen, over sulx 

doende cessie en overdracht tot profijt van coperen ende desselfs 

erffgenaemen, belovende soedaenen coop te staen wachten en waren onder 

verbant van haere goederen, alles oprecht, sonder arch ofte list, in meliori 

forma 
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Judex Ad: van Rensen 

Ass: Jan Alkemade 

G. Paeschen  

 

Anno 1665. den 11. febr.  

 

Compareert Sijbrecht Koijtenbrouwer, Aleijt de Lange, eheluijden ende 

bekennen euwich erfflijck commervrij exempt tientbaer voor vrij allodiael landt 

vercoft te hebben aen Arent Jansen, Ale eheluijden en Geert Hesselink Geese 

eheluijden sekere stucke lants vant’ erve Nijhuijs te Gammelke gelegen 

tusschen Jan Weerink en Wilden lant schietende metten eenen eijnde aent velt, 

metten anderen eijnde aenden wech sijnde groot drie mudde weijniger een 

schepel, mett alle daertoe gehoorende recht en gerechticheijt sulx voor eene 

somme van pennongen diewelcke vercooperen sich ten geneuge bekennen 

voldaen te sijn, doende derhalven vollencomen cessie transport en opdracht 

tot profijte van cooperen ende desselfs erffgenaemen mett belofteniss van 
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deesen uijtganck te staen wachten en waren onder verbant van vercoperen 

goederen waeraen cooperen haer guarrant cost en schaedeloes sullen moegen 

verhalen 
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1665 den 25 febr: 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Alkemade 

Gerrijt Paeschen 

 

Compareren Jan Lubberts Mette eheluijden ende bekennen euwich, erfflijck, 

commervrij en onbeswaert bij levendige lijve vercoft te hebben aen haeren 

soone Geert Jansen Lijsabet Berents eheluijden haer eijgen toebehoorige 

behuijsinge mette schoppe ende gaerden daerbij gelegen mette daervan 

sijnde gerechticheijt sulx voor eene somme van .150. dalers, waerop voorschr 

soone Geert bereijts 100. daler betaelt heeft waermede sijn affgelosset die 100. 

dalers soe Herman Morsman op voorschr behuijsinge hadde staende, sullende 

voorschr soone Geert die resterende .50. dalers wanneer sijn ouders deselve 

vannooden hebben aen haer betaelen en sal alsdan voorschr Geert hett huijs 

schoppe en gaerden als sijn eijgen aentasten en gebruijcken nae welgavellen 

sonder datt jemant hijrnae ijdts sal hebben te pretenderen, geloevende 

daervoor te staen wachten en waren, onder verbant van haer persoen ende 

goederen 

 

Compareert Hermen Beer Jenneken ten Velthuijs eheluijden ende Geesien 

weduwe wijlen Lambert Pottcamps g’asst. mett haeren gecoren mombaer Joes 

Kettwick end hebben vercoft aen Geert Meijers Stijne eheluijden een stucke 

lant een schepel 2 spint geseijs liggende aen Smeijers Horstucke in Lemsel 
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ende Benerinks Musencamp t’eijndes aen Lansink Ham en aent’Oesterloe? sulx 

mett alle gerechticheijt voor eene somme van pennongen die vercoperen ten 

vollen ontfangen, doende deswegen cessie tot profijte van cooperen en 

desselfs erffgenaemen onder verbant pro evictione alle haere goederen 
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1665. den 8. Maij 

Judex Adolph van Rensen 

Assess: Jan Alkemaede 

G. Paeschen 

 

Compareert Esken Nijhuijs en Fenne sijn ehelijke huijsvrouwe inden Gerichte 

Oldensel buijrschap Vaelte woenachtich, ende bekennen deuchdelijker schult 

schuldich opgenoomen en ontfangen te hebben vanden Jan Sanderinck Fenne 

eheluijden tot Vaelte die somme van vijffhondert en sestich gulden ad 20. 

stuijver hett stuck, mett beloftenisse iaerlix deselve toe verrenten mett vijff 

vant’ hondert verschijnende die eerste rente op Maij 1666.  

Sulx tot die affloese toe, dewelcke een halff iaer voorden verschijnsdach sal 

geschieden, moegende rentgeveren deselve somme in twee termijnen 

afflossen en betaelen, stellende tot versekeringe sijn eijgen toebehoorige twee 

campen, soe hij van Hulsman heeft aengecoft indie Boeninger Marcke 

aldernaest Hulsmans Esch aende becke ende hett huijs mett die uijtdrift 

aenden camp gelegen waeraen die renthefferen en haere erffgenaemen sich 

schaedeloes connen verhalen, alles oprecht 

 

in de linker marge:  
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Hijrvan is eene naerder acte gepasseert de dato den 14den Maij 1681 
waermede dese acte krachteloos  
quod attestor 
Herm: Roeck secr.  
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1665 den 8. Maij 

Judex Adolph van Rensen 

Assess: Jan Alkemaede 

G. Paeschen 

 

Compareren naevolgende erffgenaemen van salige Geert Mensinck; Arentien 

[sijn] des overleden Mensinks huijsvrouwe, als Geert Coop Maria Gerrijts 

eheluijden Aelbert Egbertinck Berentien Gerrijts eheluden Steven Berents 

Anninck Jennetien Gerrijts ehel: Jan Grootenhuis tot Gammelke ende Geert 

Coop als mombaeren van Henrich van Alsteden kinderen bij sijn voorige 

vrouwe verweckt  

doen opdracht cessie en transport van wegen salige Geertt Mensinck, aen 

Henrich van Alstede Merriken Hermsen eheluijden volgents daervan 

opgerichte coopcedel de anno 1657. den 26. Januarij gepasseert wegen sekere 

parceel hoijgrunt sijnde vrij allodiael, sijnde hett halfscheijt van drie ackermaels 

in Enxinck weijde gelegen in Cleijne Drijne die 2 stucke naest Smeink Maete 

hett ander langes Hollink weijde, sulx alles voor eene somme van pennongen 

dewelcke voorschr erffgen. bekennen ten vollen ontfangen en betaelt te sijn 

over sulx bij desen overdracht doende als vooren vant’ voorschr lant mett 

daertoe gehoorende recht en gerechticheijt, beloevende soedaenige cessie te 

staen wachten en waren onder verbant van voorschr erffgenaemen haere 

goederen, waeraen men sich schaedeloes sal moegen verhaelen, alles oprecht 
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Eodem hora   

 

Compareert Henrich van Alstede Merrijtien Hermsen eheluijden dewelcke 

g’assisteert mett haeren voorschr eheman ende bekennen euwich erfflijk 

commervrij ende onbeswaert vercoft te hebben sulx doende bij deesen, aen 

Wessel Jansen haer toebehoorige hoijgrunt in Enxinck weijde sijnde die 

halffscheijt van .3. aeckermaels gelegen in Cleijne Drijne naest Smeink Maete 

die 2 stucken, hett ander langes Hollink weijde mett sijne oude ende nije 

gerechticheijt, ende datt vooor eene somme van pennongen, dewelcke 

vercooperen ten vollen en geneugen bekennen ontfangen en betalt te sijn 

oversulx doende cessie transport en overdracht [vant] voorschr Henrich van 

Alstede en Merrijtien sijn huijsvrouwe alsmede Geert Coop en Jan ten 

Grotenhuijs als mombaren vande voorkinderen van Henrich van Alstede, aen 

voorschr Wessel Jansen sijn erffgenaemen ofte holder deeses, beloevende 

alltoos van soedaene cessie te staen wachten en waeren onder verbant van 

comparanten goederen diewelke in genere pro evictione worden 

verhijpotheseert, waeraen die cooper sich sal connen en moegen guarranderen 

alles oprecht 
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Eodem hora 

 

Compareren Jan ten Grootenhuijs tot Gammelke en Geert Coop mombaren 

vande voorkinderen van Henrich van Alstede genaemt Joost Jan ende Gerrijt, 

mede consenterende voorschr Alstede als vader van voorschr kinderen, 
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dewelke t’saemen tot profijte der kinderen gemelt bekennen opgenoomen 

ende ontfangen te hebben van Wessel Jansen wedenaer eene somme van 

negentich Caroli gulden, daervoor versettende 3. spint landes gelegen opden 

Achterberge in Cleijne Drijne alsmede het vijffte part vant’ andeel van 4. 

ackermaels in Enxinck weijde, welken rentheffer iaerlix voor pensioen sal 

moegen gebruijcken en hett gewas offte genot daer voor trecken tot der tijt 

der affloese die mett denuntiatie van een halff iaer te bevoorens sal moegen 

geschieden aen beijden sijden, alles oprecht 

 

Anno 1665. den 20. Maij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Alkemade 

Gerrijt Paeschen 

 

Compareert Egbert ten Tennichloe Geese eheluijden ende bekennen 

deuchdelijker schult schuldich opgenoomen ende ontfangen te hebben van 

Geert Groothuijs Lotger eheluijden eene somme van - 60 - dalers, alsmede 

noch 20. daeler waermede Walcotte sijne .20. dalers is betaelt, deselve iaerlix te 

verrenten ad  
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vijff per cento, verhijpotheserende daervoor haer toebehoorige huijs hett 

Tennichloe genaemt metten gaerden ende annexe landerijen schietende 

aenden {?}, inden gerichte Oldensel buijrschap Weerselo gelegen, waeraen 

glte. renthefferen haer guarrant altoos cost en schaedeloes sullen moegen 

verhaelen, alles oprecht 

 

1665. den .2. Junij 
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Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Alkemade 

G. Paeschen 

 

Compareren Jan Reeker Trijne eheluijden Tuijn Jan te Agel Assele eheluijden 

Jan ter Maete Gese Lambertink eheluijden, Rottger Leeferinck Fenne eheluijden 

woenende in Clijne Agel KersGeert Swenne eheluijden, en bekennen euwich 

erfflijck commervrij en onbeswaert vercoft te hebben, doende sulx bij deesen 

seker hoockien lants gelegen aen Willem Velthuijs Geese eheluijden lant sijnde 

cooperen indeesen bedanckende voorschr vercooperen goeder betalinge aen 

voorschr cooperen  

doende oversulx cessie transport en overdracht tot profijte van cooperen ende 

desselfs erffgenaemen beloevende daervoor te staen wachten en waren onder 

verbandt van vercooperen goederen waeraen coperen sich altoos cost en 

schaedeloes sullen moegen verhalen, alles oprecht in meliori forma 

sonder arch ofte list 
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Erscheenen inden Gerichte Willemtien Overbecke weduwe van wijlen Roloff 

Lucassen in sijn leven muller tott Weerselo, tutore secret: Kettwick voor haer 

selven, en mede als legitima tutrix van haere samptlijcke onmondige kinderen 

bij voorn. Roloff Muller geprocreert en bekande mett bewillonge ende 

toedoen van haeren ousten soone Geert Rolofs gelijck oock van Henrich 

Nijhoff en Lambert Overbecke als blootverwanten van voorschr Roloff Mullers 

naegelaetene kinderen mede alhijr inden Gerichte erscheenen en mett consent 

vande heer Richter Rensen als overmombaer vercoft te hebben en vercoopen 

craft deeses van haer ende haer erven aen Gerhardo Veltcamp praedicant 

deser stadt en Maria van Goor sijn huijsvrouwe een iaerlixe los rente ter 
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somma van 25. Carl. gulden ad 20 stuver t’stucke uijt comparanten huijs 

gaerden en annexe landerijen inde Marcke Dulder Weerseler Hasschap 

gelegen en datt voor eene somme van pennongen haer ten geneuge voldaen, 

en g’imploijert tott losse van 350. Carl. gulden voer welcke gemlte. weduwe en 

haer eheman Roloff Muller den 27. 9bris 1652 haere goederen aenden saligen 

heer Richter Limborgh hadden verhijpotheseert, en ten deele tot betalinge van 

150 Carl. gulden, soe glte. eheluijden van meulenpacht aende hh, directeuren 

vant’ Stift Weersel schuldigh waeren gebleven 

 

in de linker marge: 
 
Dat Gerrit Roloff sijn soone {?} {?} Roloff Lucassen Muller toe Weerseloe dese 
500. gld in dese acte vermelt an den praedicant Veltcamp vercofft 
constituerende sulx attestoren mits desen, waermede dese acte de dato 2. juni 
1665 is craftloes 
Oldensal den 24e Maij 1683 
Herm. Roeck secret. 
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belovende voorschr 25. Carl. gulden iaerlixe rente alle iaer precise op Martini te 

betalen, vrij schaedeloes gelt sonder eenige cortinge van verpondinge off 

andere heeren lasten, soe daer tegenwordich op staen off naemaels opgesett 

mochten worden, waervande eerste pacht rente vervallen sal sijn aenstaende 

Martini, ende soe voorts alle iaer tot den tijt der losse, dewelcke sullende mett 

500. Carl. gulden geschieden een halff iaer voor den verschijndagh sal werden 

aengecondight, alles onder verbant van vernoombde behuijsinge gaerden 

landerijen mett alle dependentien vandien en voorts generaliter alle ande[re] 

goederen indeesen gerichte gelegen  
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beloevende mede ten allen tijden versocht sijnde naerder en beter vestenisse 

en versekeronge van voorschr losrente te doen 

 

1665. den 18. Julij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Joes Kettwick 

J. Alkemaede 

 

Compareert inden gerichte Jan ten Stopel, Geertien Overbecke tutore viro 

woonende in Dulder en bekenden voor haer en haere erffgenaemen vercoft te 

hebben gelijck sij doen craft deses aen Gerhard Veltcamp predicant deeser 

Stadt en Maria van Goor sijn huijsvrouwe, een iaerlixe los rente ter somme van 

achten tachtentich Carl. gulden ad 20 stuijver hett stucke uijt haer erve ende 

goet behuijsingen 

 

in de linker marge: 
 
Dese acte van nul geender waerden te sijn vermits gecasseert {?} attestere mits 
desen  
Actum Old: den 28 9ber 1700  
Ger: Hulsken 
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in alle landerijen van outs hero daertoe gehoorich en allen aencleeff vandien 

inde Marcke Dulder gelegen ende dat voor een somme van pennongen aen 

haer ten vollen voldaen, beloevende voorschr achtentachtich Carl. gulden 

iaerlixe los rente alle iaer precise op Maij te betaelen, vrij schaedeloes gelt 

sonder eenige cortinge van verpondinge off andere heeren lasten, soe daer 
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tegenwoordich op staen, ofte hijrnaemaels opgeset mochten worden, waervan 

die eerste pacht pennongen vervallen sullen sijn aenstaenden Maij en soe 

voorts alle iaer tot der tijt der losse dewelcke sullende mett seventien hondert 

en sestigh Carl. gulden geschieden, een half iaer voerden verschijnsdach sal 

worden aengecondicht, alles onder verbant van voornoembde goederen ende 

allen aencleef vandien, en voorts generaliter van alle andere goederen, 

beloevende mede ten allen tijden versocht sijnde, naerder en beter vestenisse 

van voornoemde los rente te doen 

 

1665. den 10. Julij 

Judex ut supra 

 

Compareerde inden gerichte Andrees Smitt procurator deser Stadt 

vertoonende sekere volmacht den 2. 9ber 1663, op hem gepasseert voor den 

h. Richter Bernard van Benthem tot Noorthorn uijt naemen ende van wegen 

die hoochedgeb. Heer Joan Henrich van Reede en die 
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oock hooched: welgeboorne vrouwe Wilhelmina Frederica Ursula van Reede, 

tutore viro heer ende vrouw tot Brantlecht Lengerich en Lange, dewelcke 

gelesen ende in waerden gekent sijnde heeft voorschr Andrees Smitt uijt 

constituanten naeme gecedeert en getransporteert haer erve ende goett 

Nijhuijs gelegen inden gerichte van Oldensel buijrschap Hasseloe aen Berent 

Nijhuis Greete sijn huijsvrouwe, mett alle oude en nije gerechticheijt daertoe 

staende, en datt voor een somme van pennongen, dewelcke constituanten 

becanden den laesten mett den eersten wel ontfangen te hebben, mett 

renunciatie van allen eijgendoom beloevende soedaenen coop te wachten en 

waren, gelijck sulx nae rechte behoort mett verbintenisse van haer hooched: 
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erven en goederen indesen gerichte gelegen, beloevende mede nomine 

principalum, alsoo voorn. erve onder die provincies van Overissel leenroerich is 

daervan te bevrijen en t’selve te op haer hooched. costen te transfereren opt’ 

erve ende goet Haekenbergh indie Lutte gelegen, verbindende bij faute van? 

transport des leens in specie vooschr erve Haekenbergh, om daeraen alle 

costen schaeden en interessen daeraen ten allen tijden sullen moegen 

verhaelen, onder renuntiatie van alle exceptien   
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Eodem 

 

Compareerde Berent Nijhuijs uijt Hasseloe en Greete sijn huijsvrouwe g’ass.t. 

mett haeren voorschr man en bekanden voor haer en haeren erffgenaemen 

vercoft te hebben gelijck sij doen craft deeses aen Gerhard Veltcamp 

praedicant deser stadt ende Maria van Goor sijn huijsvrouwe een iaerlixe los 

rente ter somme van hondert seven en vertich Carl. gulden tijn stuijver uijt haer 

erve en goett Nijhuijs van den heer van Brantlecht aengecoft sampt den nijen 

camp, ende die andere landerijen, soe hij stuckswijse aengecoft heeft, ende 

datt voor een somme van pennongen haer ter noege voldaen en tott betalinge 

der cooppennongen aen den heer van Brantlecht g’imploieert, 

beloevende voorschr hondert seven en viertich Carl. gld. tijn stuver iaerlixe los 

rente praecise alle iaer op den 13. octob: te betalen vrij schaedeloes gelt, 

sonder eenige cortinge van verpondonge ofte andere heeren lasten, soe daer 

tegenwoordich opstaen, ofte hijrnaemaels opgesett mochten worden, waervan 

die eerste pachtrente vervallen sal sijn aenstaenden 13. 8ber en soe voorts alle 

iaer tot der tijt der losse dewelcke sullen geschieden mett twee duijsent 

negenhondert vijfftich Carl. gulden, een halff iaer voor den verschijndach sal 

worden aengecondicht, alles onder verbant  
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van voorschr erve ende landerijen mett allen aencleeff vandien, en voorts 

generaliter van alle andere goederen indesen gerichte geleegen, gelijck oock 

mede van alle soedaene actien en praetensien als comparanten tegens den 

heere van Brantlecht wegen [ {?} ] non? transport des leens op Hakenbergh 

geschaepen sullen sijn, [ {?} ] beloevende mede ten allen tijden des versocht 

sijnde, naerdere en betere vestenisse van voorn los rente te doen 

 

A. van Renssen 

 

Voetnoot: 
 
Hier moet staen een acte van den 27sten Martij hebbe als t’ersien fol. 119 
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1666 den 22 Octob. 

Judex Substitutus Joes Kettwick 

Ass: Gerrijt Lechtenberg en Jan Lechtenberg 

 

Compareert die hoochedgeb: heer Jan Joachim de Reede en vrou Anna Joanna 

Spies eheluijden Heer en Vrou tott Saesfelt en Nijenroij 

me vrou g’assisteert mett haeren eheheer als mombaer en bekanden hoe datt 

sij aen deuchdelijcke pennongen opgenomen en ontfangen hadden de somme 

van seven hondert Carl. gulden, dico seven hondert Carl. gulden ad 20 stuver 

het stucke van den E. Lambert ten Caete en Anna Adams sijn huijsvrouwe mett 

beloftenisse iaerlix daervan te willen geven vijff per cento  
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stellende daervoor tot onderpande hett HowerGoor gelegen indie buijrschap 

Saesfelt en daervan te verhalen ende te beuren die iaerlixse interesse, en oock 

soe noedich hett capitael, in oirconde desen mett mijn gewoontlijcke segel 

onderdruckt 
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1666 den 4. augusti 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Joan Leuwen 

Gerrijt Paeschen 

 

Compareert Geert Luttichuijs ende Jenneken eheluijden ende bekennen 

deuchdelijcker schult schuldich te sijn aen Ale ten Oever tot Weersel een 

somme van twe hondert [ {?} ] daelers beloevende iaerlix ende alle iaer deselve 

te verrenten mett 5. per cento, en die rente verschijnende op alle Michaeli waer 

van die eerste pensioen sal verschijnen op Micheli 1666. verhijpotheseren 

daervoor in specie haer huijs en haer toebehoorige lant gelegen opdie Nijstadt 

tot Weersel, waeraen men sijn guarrant altoos cost en schaedeloos can 

verhalen de losse een half iaer voor de verschijnsdach denuntierende,  

 

Compareeren Egbert Oesterick Anna eheluijden en Geert Oesterick Anna sijn 

huijsvrouw tutoribus viris? en bekennen schuldich te sijn aen die E. Lubbert in 

den Oever een somme van hondert twintich gulden, beloevende deselve op 

alle Jacobi te verrenten ad 5 per cento, daervoor tot onderpande stellende 

haren camp bij den Leuwerick gelegen, groot ses schepel lant [tot ond] 

waeraen men sich schaedeloes can verhalen, en in genere alle haer goederen 

alles sonder enigerhandt exceptien, die losse een half iaer voorden 

verschijnsdagh aentecondigen, alles in meliori forma 
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in de linker marge: 
 
Compareert Herm: Beer junior, bekent als schoensoon van Aeltien ten Over van 
dese obligatien hem in houwlix gifte mede gegeven van Gerrit Berentsen en 
Lodgert Jantsen vuldaen en betaelt t’sijn doet daervan mits desen roijeren   
[ {?} ] den 24. Janu. 1704 
Attestor Gerh. Hulsken secret.  
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Compareeren Geert Luttichuijs en Jenneken sijn huijsvrouwe ende bekennen 

euwich erfflijck commervrij en onbeswaert vercoft te hebben aen Geert 

Schulten Ale sijn huijsvrouwe haer toebehoorige derde part van seker maete 

geheeten die Beck maete indie Marcke Dulder Landtgerichte Oldensel gelegen 

mett eene sijt aendie Meckelhorst mette ander sijt [ende eene sijt] beneffens 

Kemerics Hach, en datt voor eene somme van pennongen diewelcke 

vercooperen ten geneuge bekennen betaelt te sijn deshalven bij deesen 

doende cessie transport en opdracht tot profijte van cooperen ende desselfs 

erffgenaemen mett beloftenisse desen vercoop te staen wachten ende waeren 

onder verbintenisse van haer persoone ende goederen, alles sonder 

enigerhande exceptien, alles in meliori forma 

 

Anno 1666. den 21 augusti 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Jan Kettwich 

Joan Spraekstede 
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Compareert Berent Nijkercke toe Losser mett Anna sijn huijsvrouwe bekennen 

opgenomen te hebben van Hermen ten Boockholt ongetrout eene somme van 

40 rijxdalers ad 50. stuijvers t’stucke beloevende iaerlix daervoor te betalen 

vant’ hondert vijff per cento, tot die afflosse die iaerlix sal moegen geschieden 

mett tijn rijxdaler, tot de geheele somme betaelt is, die rente eerst 

verschijnende op Jacobi 1667, tot versekeringe van onderpande stellende 

comparanten gaerden bij den buijrrichters huijs liggende, waeraen men sich 

schadeloes can verhalen 
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Anno 1666. dem 12 7ber 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Joan Kettwick 

Joan Spraeckstedde 

 

Compareert Lambert Joachems Geesken Nijlants eheluijden ende bekennen 

deuchdelijck opgenomen en ontfangen te hebben van Hermen Lambertsen tot 

Wormer in Hollant eene somme van hondert twintich gulden, sullende iaerlix 

op Pinxteren die rente verschijnen, beloevende deselve pennongen te 

verrenten mett vijff vant’ hondert tot die afflosse tot versekeringe van 

onderpande stellende voor hett capitael haer huijs en gaerden hett Onlant? 

genoomt tot Losser gelegen, waeraen rentheffer haer guarrant altoos cost 

ende schaedeloes sal moegen verhalen alles sonder argh ofte list off eniger 

hande exceptien 

 

Compareert Huls Berent tot Losser, ende bekent deuchdelijcker schult 

opgenomen ende ontfangen te hebben van Hermen Lambertsen tot Wormer 

in Hollant, eene somme van hondert rijxdaler beloevende deselve iaerlix te 
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verrenten ad vijff per cento, tot die afflosse tot onderpande stellende sijn huijs 

ende twee stucke lants gelegen inden Voswinckel int kerspel Losser des 

lantgerichts Oldensel, waeraen rentheffer altoos sijn guarrant cost en schaedel. 

sal moegen verhaelen 
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Anno 1666 den 22 7ber 

Judex Adolph van Rensen  

Assess: Joan Kettwick 

Joan Spraekstedde 

 

Compareert Jan van Lochum mett Geesken ten Cate eheluijden tutore viro 

ende bekennen euwich erfflijck commervrij ende onbeswaert vercoft te hebben 

doen sulx bij deesen aen Lubbert Hoffmeijer tot Borne en Maria Potcamps 

eheluijden, seker hoijemedeken hett Vuijle Goor genoomt, gelegen in Hasseler 

Marckt tusschen hett Lutke Velt ende Meckelhorst bij Hans Reijners beslach, 

ende datt voor eene somme van pennongen dewelcke verkooperen tegeneuge 

bekennen voldaen te sijn, doende derhalven cessie transport ende opdracht 

tot profijte van cooperen ofte desselfs erffgenaemen mett beloftenisse van 

deesen coop te staen wachten en waren onder verbant van vercooperen 

goederen, waer deselve gelegen  

alles in meliori forma 

 

1666. den 2 octob. 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Joan Leuwen 

Joan Spraeckstede 

 



 

 

106 

Compareert Henrich van Alstede, mett Merrij sijn huijsvrouwe tutore viro ende 

bekent euwich erfflijck vercoft te hebben aen  
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Jorrien Jansen Anna Dietmers eheluijden seker stucke boulants genoomt die 

Nijhuijs brede sijnde tientbaer gelegen in den Driner Esch met eene sijt aen 

Copes lant mette ander sijt aen BrinckAlberts lant metten eijnde aen Swaeffers 

lant sulx voor eene somme van pennongen diewelcke vercooperen ten 

geneuge bekennen voldaen te sijn, doende deswegen cessie transport ende 

opdracht tot protijte van cooperen ende desselfs erffgenamen, beloevende pro 

evictione te staen wachten en waeren onder verbant van vercooperen 

goederen alles sonder arch ofte list 

 

1666. den 9 octob. 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Leuwen 

Joan Kettwich 

 

Compareert die weduwe van salige Lambert Frerix g’ass.t. mett Hermen ter 

Nije Weheme, ende bekennen [de] euwich erfflijck commervrij en onbeswaert 

exemt heeren lasten vercoft te hebben ende vercoft  
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alnoch bij deesen aenden hooched: geb: Goddert van Bellinckhoff Rentmr en 

die hooched: geb.          van Heerde eheluijden haer eijgen toebehoorige 

stucke groonlants soe als hett selve tusschen welgemelten Bellinckhoffs lant 

gelegen metten ener eijnde aen Jan Everts lant, soe nu van Jr. Bellinckhoff 
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gepossideert wort, bekennende den eersten metten lesten penninck voldaen 

te sijn doende deswegen cessie transport en opdracht tot profijte van 

cooperen end desselfs erffgenaemen, mett beloftenisse van desen coop altoes 

te staen wachten en waeren nae landtrecht, onder verbintenisse van [deesen] 

comparantinnen geene uijt gesonderde goederen waeraen cooperen haer 

guarrant pro evictione sullen moegen verhaelen alles oprecht in meliori forma 
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1666. den 20. Octob. 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Kettwick 

Jan Spraeckstedde 

 

Compareert Anthonis Crabbe Aeltien eheluijde Jacob Crabbe Anneken 

eheluijde ende Mechelt? Crabbe g’asst. mett Dr. Kettwich indeesen haer 

g’admitteerden mombaer, en bekennen in waerden hett extract prothocollair 

van den 28. Aprilis 1627. bij gerichtsverwalter Casparus Waterham cum assess: 

Jan Crabbe en Hermen Hoijckinck opgericht, van [drie] twee hondert daeler op 

haeren cotten Sobbenbus te staen? door Dominico Almes en Christina Helmich 

daerop gelecht, ende die volgens den op 29 decemb: 1645. aende 

erffgenaemen voor voorschr Almes ende Helmich affgeloeset luijt handt van 

Crabbe waer te sijn, dewelcke pennongen anno 166.? den 26. Novemb. door 

Isinck als volmr. van vrouw wed: Langen aen Jan Wijnties voldaen luijt handt, 

soe bekennen en betuijgen wij opden 28 Aprilis deselve aen vrou wed: Langen 

te verrenten 5. pro cento iaerlix tot die afflosse soe in voorige prothocollair 

extract de anno 1627 is gestipuleert, beloevende sonder arch ofte list sulx van 

werden te houden onder renunciatie van alle exceptien soe hijr tegens 

mochten erdacht? worden 
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1666. den 24. Novemb. 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Jan Leuwen 

Jan Spraekstede 

 

Compareert Fenne wed: van Henrich Lamberts, g’assisteert mett Goossen ten 

Camphuijs haeren gecooren mombaer alsmede Marten Gerrijtzen mombaer 

mett Camphuijs voorschr over die kinderen van voornoembden salige Henr: 

Lamberts, ende bekennen deuchdelijck opgenoomen ende ontfangen te 

hebben eene somme van vierhondert gulden van Jan Berentzen, soone van 

Letten Berent, beloevende deselve iaerlix op Martini te verrenten ad vijff pro 

cento tot onderpande stellende haer eijgen toebehoorige behuijsinge mett 

hett seijlant indie Nijstadt tot Weersel gelegen tusschen Aelberink ende 

Wolberincks landerijen en in genere verhijpotheserende alle haere goederen 

waeraen die rentheffer haer guarrant soe van capitael als rente altoos sullen 

moegen verhaelen, die opsage te denuntieren 3/4 iaers voorden 

verschijnsdagh alles in meliori forma 
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1667. den 29. Martij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: G. Paeschen 

J: Spraekstede 
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Compareren Jan Stoffers en sijn huijsvrouwe Gesa Frerix, volgents vertoonde 

volmacht van die Richter hoven tot Borne, en bekennen deuchdelijcker schult 

schuldigh te sijn aen Gerrijt Tonnissen ten Cate en haeren erffgenamen een 

somma van hondert Car: gulden, beloevende deselve iaerlix en alle iaer te 

verrenten mett vijff dergelijcke guldens op dato voorschr tott een speciael 

onderpant verhijpotheserende haer eijgen toebehoorende camp boulants 

gelegen naest de Cuijpers maete op den Hasseler Stert indie bourschap 

Hasselo waeraen renthefferen in cas van misbetalinge haer guarrant altoos 

cost en schaedeloes sullen moegen verhalen, die losse reserverende mett 

denuntiatie dien sulx believen sal een halff iaer te bevoorens op te seggen, 

alles sonder arch ofte list, in meliori forma 

 

121a 

 

Gecompareert Peter ten Grootenhuis Margaretha Frans Averbecke eheluden 

Hermen Blomen neffen sijn huisvrouw Clara Frans Averbecke, beide vrouen 

met hare ehemannen g’assisteert als g’admitteerde mombaeren in desen # 

caverende mede de rato sij comparanten de rato voer haere mede absente 

mede erffgenaemen en bekennen voer desen aen Mr. Michel Vehhoff ende sijn 

huisvrouw Geesken Pipenbroeck ende haeren erffgenamen verkofft te hebben, 

gelijck sij alnoch verkoopen kracht deses seeckere hoijmaete gelegen voor an 

Schrapenborges Velt achter aen Petermans Coeweide, ter sijden {?} voorschr: 

Peterman ende Haermans? Groenlant met sijn oude ende nije toebehoir, recht 

ende gerechtigheit cummervrij en onbeswaert, alleen exempt heren laste, voor 

een somme van 300 carl. gulden die sij comparanten verklaren ten vullen en 

tot haeren genoegen ontfangen te hebben, ende goeder betaelinge deden 

bedancken, doende derhalven van vercofte hoijmaete vollkoemen cessie, 

transport en opdracht, ten proufijte van voorschr? Mr. Michelt Vehoff sijn 

huisvrou ende erffgn., van wijlen Jan Fransen dese cessie te staen wachten en 
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waeren, als sulx nae lantr behoirt, alles ingevolge {?} {?} 10 Aug. 1689, daervan 

opgerichtet, alles sonder arg offte list 

 

in de linker marge: 

 

# {?} in qualite als erffgenamen van wijlen Jan Frans Averbecke en wijlen sijn 

huisvrou Anna 
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1667. den 27. april 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Gerrijt Paeschen 

Jan Spraekstede 

 

Compareert Henrich Crop Rentmr: als wettelijcke mombaer van Agnes 

Lechtenbergh daertoe g’eligeert en geconstitueert bekennende hoe datt 

voorschr Agnes bij generale lottinge is toegevallen seker coopbrieff tusschen 

salige Lambert Leuwerix mett Trijne sijn huijsvrouw en Geert Smeijnk mett sijn 

huijsvrouwe Trijne opgerichtet weges seker stucke lants omtrent een mudde 

geseijs mett een huijs ende alinge were en mett desselven ouden en nijen 

recht en gerechticheijt inde Marke Lemselo op die Nije Stadt tusschen Raker 

ende Berent Leuwerix Stege, mett enen eijnde aent Velt metten anderen eijnde 

aen Jan Egberts lant, waerop - 300 - dalers bij Lambert Leuwerix tijden waren 

blijven staende, ende nu van cooperen aen Agnes Lechtenbergh dien deselve 

pennongen bij deijlinge waren competerende ten vollen betaelt soe alhijr in 

iudicio is bekent, deswegen hett lant mett hett voorschreven huijs daervan 

gelibereert, doende deswegen vollencomen cessie en opdracht tot profijte van 

cooperen en desselfs erffgenamen, mett beloftenisse daer voor te staen 
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wachten waeren nae lantrecht, onder verbant van vercoperschen ofte 

tranportantinne haer goederen, alles oprecht 
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1667. den 3. Junij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Gerrijt Paeschen 

Jan Spraekstede 

 

Erschenen Joan Egberts tot Losser als steeffvader vandie kinderen van salige 

Jan Lucas mett Ale sijn huijsvrouwe tutore viro als mede Hermen Lucas als 

mombaer van voorschr Jan Lucas kinderen en bekennen tot profijte der 

kinderen vercoft te hebben, doende sulx alnoch bij deesen aen Gerrijt ten 

Deppenbroock Gese sijn huijsvrouwe seker stucke boulants omtrent 3. schepel 

rogge geseijs [tusschen buijrrichters] gelegen tot Losser inden Lantgerichte 

Oldensel in den Suijker Esch aldaer tusschen buijrrichters en Sondages 

landerijen, metten eijnde nae Elvermans gaerden, metten hogen eijnde nae 

den hogen wech en datt voor vrij onbekommert niet tientbaer mett alle 

daertoe gehoorende recht en gerechticheijt, moegende inde marcke messen, 

bedanckende den vercooperen cooperen voor goede betalinge, doende 

deswegen cessie transport en overdracht tott profijte van cooperen [ofte] en 

desselfs erffgenaemen beloevende vandesen coop te staen wachten en waren 

onder verbant van haer persoenen en goederen, daer voor verhijpotheserende 

alles oprecht 
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1667. den 11. Junij 
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Jud: Adolph van Rensen 

Ass G. Paeschen 

J. Spraekstede 

 

Compareert Geert Braeckman mett Ale sijn huijsvrouwe, ende bekennen 

deuchdelijck schuldich te sijn aen den weledelen Wolter Voet ten Bogelscamp 

Joan Bruijns eheluijden die somma van vijfftich rijxdalers, sullende deselve 

iaerlix verrenten ad .5. pro cento 

verschijnende die eerste rente in anno 1668 en soe vervolchlijck tott die 

affloese die aen beijden sijden vrij sal staen te denuntieren, een halff iaer te 

bevoorens, verhijpotheserende daer voor haere goederen, in specie een stucke 

maetlants indie buijrschap Boninge gelegen den Boeschen Marsch genoomt 

schetende aende lantwehre, breder indie opdracht in anno 1617 voor die heer 

Richter Lubbert van Rensen gestipuleert, waeraen die Heer rentheffer sijn 

guarrant daeraen costeloes sal moegen verhalen, alles oprecht 
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Den 15 Junij 1667 

Jud: Ad: van Rensen 

Ass. Lubber inden Over 

Jan ten Wernshave 

 

Compareren Herman ter Plecht en Geertien eheluijden en bekennen euwich, 

erfflijck vercoft te hebben aen Frerix Hermen Lambertien sijn huijsvrouwe haer 

toebehoorige huijs mett annexe landerijen ende hoff, tot Weerseloe gelegen 

mede [sijn] haere naelatenschap van Frerix huijs te Weersel bij die niewe 

Weheme alles mett haer oude en nieuwe gerechticheijt  
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bedanckende vercoperen voor goede betalinge en doende deswegen cessie 

transport en overdracht tot profijte van coperen en desselfs erffgenamen, 

belovende daervoor te staen wachten en waren, onder verbant van haer 

personen ende goederen, nae lantr; waeraen men sich cost en schaedeloes sal 

moegen verhaelen 
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1667. den 25 Julij 

Judex Adolph van Rensen 

Assess: Lamb: Arentsen 

Jan Spraekstede 

 

Compareert Geert Essinck ende Lisabeth Alberts van Weersel ende bekennen 

deuchlijck schuldigh ende opgenoomen te hebben vande hooched:werdigen 

Jufferen vant’ hooch adelijcke Stift Weerseloe eene somme van twee hondert 

Carl. gulden ad 20 st. t’stucke waervan de rente op alle Maij sal verschijnen 

gevende [per cento] van de hondert vijfftich gulden 6. per cento vande vijfftich 

gulden een rijxdaler, verhijpotheserende tot onderpande specialiter haer 

toebehoorige lant op den Kijvescamp tot Weersel gelegen waeraen 

renthefferen welgemelt haer guarrant in cas van misbetalinge sullen mogen 

verhaelen tott effectuele betalinge toe die losse reserverende  

denuntieren sulx een halff iaer voor den verschijnsdach 
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1667. den 8. Augusti 

Judex substitus Jan Leuwen 

Ass: Gerrijt Paeschen 
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Jan Spraeckstede 

 

Compareert Jodocus Lippels ende vertoende sekere volmacht de dato den 9. 

octob. 1666 voor den heer amptman en richter tott Nijenborgh gepasseert, 

continerende als datte hoochedgeb: gestr: Heer Stephan Detherich Torck en 

vrou Agnes Dorothea van Reede, Heer en vrou tot Asbecke ende Voorhelm, 

hem Lippels volmachtigh gemaeckt doende sulx craft deses omme te 

vercoopen aen Jan Geerdinck Geertien eheluijden en aen Willem Timmerman 

Jenne eheluijden gelijck hij vercoft heeft [met] seker maete van twee dach 

werck, schietende metten eijnde aen Schulten Hesselinckhoffs maete den 

anderen eijnde aen Vollenbroock maete, waervan Willem Timmerman drie 

parten ende Jan Geerdinck hett vierde part gecoft hebben mett alle daertoe 

gehoorende recht en gerechticheijt, sulx alles voor eene somme van 

pennongen, dewelcke ten geneuge voldaen en betaelt sijn, doende deswegen 

volcomen cessie transport en overdracht van voorschr maete aen voorn. 

cooperen en desselfs erffgenaemen mett beloftenisse van desen coop te staen 

wachten en waren onder verbant van vercoperen goederen, dewelke daervoor 

worden verhijpotheseert, alles oprecht 

 

128 

 

Anno 1667 den 22. Aug: 

Judex subst: J: Kettwick 

en Marten Bertelink 

 

Compareert Ale weduwe van Berent Leuwerix g’assis.t. mett Marten Bertelink 

haer indesen gecooren ende g’admitteerden mombaer, ende bekent 

deuchdelijck schuldigh te sijn aen Aletien inden Over tot Weersel, volgents 

twee verscheijden obligatien d’eene op paeschen 1661. d’ander den 1: Jan: 
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1663 gepasseert eene somme int’geheel cum pensionibus mett bewillinge van 

rentgever gerekent tot hondert en sestich daler, beloevende iaerlix ende alle 

iaer voor pensioen te betaelen per cento vijff dergelijcke daler, die rente op 

Maij verschijnende, sijnde die eerste rente verschenen op Maij 1668.  

Stellende rentheffersche tot speciael onderpandt haer huijs en toebehorige 

lant soe annex, daeraen int’geheel gelegen waerin haer kinderen 

geconsenteert, sullende renthefferen in cas van misbetalinge haer guarrant 

daer aen verhalen tot effectuele betalinge toe, mede alle haer andere 

goederen generaliter verbindende, alles tott de afflosse toe die geschieden sal 

dien sulx belieft een halff iaer voor der verschijndach, alles oprecht 
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{zie 129b} 
 

129a 

 

[Jan Moekotte? {?} ] als vader [ende Timmermans Willem heft gekoft eine 

maete] genaempt die Barchmaete? tegen Swarte Mokotte hues, den ein einde 

schitende an Schulte Hesselink Hof sijn mate met den anderen einde an Valen 

Brooks maete voer Willem Timmerman 3 paarten het vierde part van Jan 

Mokotte, ende dat van den hooch welgeboorne gestrenge heer Stephan van 

Torck ende vrouw Agenes Dorotha van Rede heer ende vrouw tot Asbecke 

ende Vorhelm 

 

129b 

 

Beken ick undergeschreven Gertken Rolvinck g’assisteert met haer soon Jan 

Roolvinck vercoofft te hebben gelijck vercoope bij desen aen Wessel ten 
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Holthuijs Jenneken Leuwe? sijn echte huijsfrouw voor vrij alodial ende 

onbeswart haer eijgendomlijcke medeken gelegen allernaest Lindemans maete 

eins an Schellekens rijte in de marcke Doringe [gelegen] met alle olde ende 

nuijwe toebehorende recht en gerechticheiden voor een summa van vijfftigh 

Carl.gl. datelijck te betalen met belofftenisse de cooperen datelijck 

landtsedelijke cessie en transport te doen, voorts verbinden vercooperen haere 

persoon en goederen voer alle opspraecke offte sunsten wat swaricheijden die 

wegen de cooperen ofte haere erfg. mochte oerkoomen, om in soodaenen cas 

haer guarant cost en schadeloose te mogen verhaelen, onder renunciatie van 

alle exceptie sonder arch off liste is desen aen beeden sijden geteickent  

actum Oldensel den 5en 8ber 1686 

 

Signum {merkteken} Geertken Rolvinck 

uijt Lonneker weduwe van Geert Rolvinck 

 

Signum {merkteken} Jan Rolvinck selver getoegen 

 

Signum {merkteken} Geert signum {merkteken} Wessel ten Holthuijs selver 

getoegen 

 

Aerent ten Holthuis als getuige 

Frans Aubel requisitus? scrip.: et subscr.  
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Anno 1667. den 14. octob. 

Judex Adolph van Rensen  

Coernoten Prosper Becker 

Hieronijmus Kennedij 
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Compareert in deesen ed: gerichte Anna Benoijt weduwe van salige Henrich 

Helmich g’ass.t. mett Prosper Becker haer in dese saeke gecooren en 

toegelaten mombaer belovende onfeilbaer aen Jonr. Willem Doijs op 

aenstaende Martini te willen betaelen alle die verloopen interesse van drie 

verscheijden capitaelen ad twee duijsent vijffhondert Caroli guldens neffens 

alle iaeren geloopene costen, gelijck comparantinne mede aenbelooft op 

toecomenden paeschen 1668. duijsent guldens ende duijsent daler op 

Pinxteren aenvolgende, die bovenstaende capitalen onfeijlbaer aen handen 

vanden voornoemden heer Doijs te restitueren mett die daer dan op Paeschen 

1668 nae advenant verloopen interesse, en datt onder expres verbant datt in 

cas van onverhoepte misbetalinge sijn ed. vrij sal staen, mits betaelende aent’ 

gerichte de iura sonder voorgaende pandonge ofte anpandonge aende gront 

gerichtelijck als sijn eijgen sal moegen vercoopen //: waer comparantinne sijn 

ed. macht geeft // doch datt comparant de macht heeft in de tijt van twee iaer 

volgents lantrecht te moegen lossen 
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hett erve Braeckman gelegen in Boninge die tiende van Woesthoff in 

Berrichuijsen  

die tiende van Heersche te Losser alle in desen gerichte gelegen, voorts alle 

andere in desen gerichte gelegen goederen, ende sulx tott dat de glte 

capitalen interessen ende gedaene soe gerichtelijcke als ongerichtelijke costen 

sullen moegen voldaen sijn, waervoor glte goederen soe in genere als in specie 

verbonden sijn en blijven, edoch in val onder dessen comparantinne bij 

gelegentheijt hett eene ofte hett andere oock alle perceelen soude connen 

vercoopen, soe sullen die cooppenningen daer van aen niemant anders als aen 

de voorschr heer Doijs betaelt worden, andersints den cooperen tot geene 
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betalinge sullen strecken, tot meerder vestenisse heeft comparantinne 

g’renuntieert alle recht en exceptien, soe desen enichsints souden connen ofte 

moegen contrarieren waertegens de glte heere Doijs aenbelooft vande 

angevangene proceduijre op te houden, ende is dese acte oopt versoock van 

beijde partijen ten prothocollo gebracht om te strecken nae behoiren 
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Anno 1667. den 30. 9ber 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraekstede 

Gerrijt Paeschen 

 

Compareert Lambert Hassinck ende Engele eheluijden tutore viro, woenachtich 

tot Hengeloe, ende bekennen deuchdelijck schuldigh te sijn aen Henrich 

Kistemaeker Jenneken Lesschers eheluijden eene somme van 210: gld 

belovende daervan iaerlix te geven vijff per cento tot die effectuele betalinge 

toe en datt iaerlix op Martini  

settende tot onderpande den halven kerckhoff in Cleijne Drijne gelegen, 

t’eijndes an Hollinx Horne en Hesselinck Camp ter sijden aen Berffloe sijn lant, 

moegende mett 50. gld t’selve [iaerlix] afflossen, die eerste 50. gld: op Meij 

eerstcompstig en soe vervolchlijck alle halve jaer 50 gulden bij faute van 

misbetalinge sal voorschr Kistemaker en sijn erffgenamen haer guarrant cost 

en schaedeloos aen voorschr onderpant moegen verhalen en sich daeruijt 

betaelt maken 

alles oprecht 
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Compareert Lambert Christen en Grete sijn huijsvrouwe marito tutores 

wonende opt Suchtuijn inde Hasseler Marcke ende bekent deuchdelijck 

schuldich te sijn aen Derck Cock Aleijt Bloemen eheluijde eene somme van - 98 

- gld. 6. stuijver, belovende een maent voor St. Jacob hett capitael voorschr 

cum interessen precise te betaelen teweten voor aenstaenden St. Jacob 1668, 

stellende daervoor tot onderpande haer eijgen toebehoorige lant hett 

Noortcamp Stucke genoomt den Cattenbus, bij faute van misbetalinge 

submitteert sich parate executie, mits erleggende die iura aent’ ed. gerichte, 

waerin comparanten vredich, alles sonder arch ofte list 

 

1668. den 16: jan: 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Gerrijt Paeschen 

Jan Spraekstede 

 

Compareert die veel eer en deugentrijke vrouw wed: Helmich geassisteert mett 

Johan Isinck haeren mombaer, ende bekent ewich erfflijck, commervrij en 

onbeswaert vercoft te hebben aende eerbaere ende deuchtsaeme Martijn 

Roberts weduwe van salige Henrich Wijnties 
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haeren eigen toebehoorigen tiende vant’ erve Heersche te Losser, gelegen 

inden kerspel Losser inden lantgerichte Oldensel ende datt in conformite 

coopbrieff, voor eene somme van pennongen dewelcke vercopersche ten 

vollen ontfangen bedanckende voor goeder betalinge, doende deswegen 

vollencomen cessie, transport en overdracht tot profijte van coopersche 

dessen erven ofte holder deses, beloevende daervoor te staen wachten en 

waren, onder verbant van vercooperschen haere geene uijtgesonderde 
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goederen, waeraen men sich altoos cost en schaedeloes pro evictione sal 

moegen verhaelen 

 

135a 

 

Hier moet staen een testament waerin J: Leuwen onderrichter, in absentie van 

mijn heer opt’ Loe richter gewest, is niet geprothocoleert vermits alle [iaer?] 

soe mijn heer voor vacatie, en ten prothocolle oock noch schuldich  
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Anno 1668 den 19 feb:  

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Geert Paeschen 

Jan Spraekstede 

 

Compareert Lambert Hassinck Engele eheluijden, ende bekennen deuchdelijk 

schuldigh opgenoomen en ontfangen te hebben van Mr. Aleff Molmeijster 

Hermken Willerinck eheluijden eene somme van twehondert vijff ende twintich 

gulden ad 20 stuijver hett stucke beloevende daervan iaerlix ende alle iaer te 

geven vijff vant’ hondert, verschijnende de eerste rente op pinxteren 1668 

stellende voor capitaell als interesse tot een speciael onderpant sijn gaerden 

gelegen in Cleijne Drijne mett eene sijtt aenden Langen Camp metten anderen 

eijnde aen Bergerincks maete, voorts generaliter alle sijne geene 

uijtgesonderde goederen waeraen men sijn regres altoos cost en schaedeloes 

sal moegen verhalen 

alles sonder arch ofte list 
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1668 den 19 februarij 

Judex substitutus Joes: Kettwick 

Ass: Gerrijt Paeschen 

Jan Spraekstede 

 

Erschenen die eer en deugentsaeme Margarea Mosels weduwe vande heer 

saliger canonicus de Bever ende heeft aen mij bekent g’ass.t. mett J. Joachimus 

Leuwe J.U.Dr. haeren gecooren en g’admitteerden mombaer volgents drie 

verscheijden verschrijvingen ten prothocolle geinsereert, schuldich te sijn 

aende weled: Adolph van Rensen, Richter tot Oldensel, ende me vrou Anna 

Gertruijt vanden Clooster eheluijden als volgett die eerste verschrijvinge van 

tweehondert rijxdaler den 1 Martio ad twaelff rijxdalers verschijnende, die 

twede verschrijvinge ad hondert rijxdalers den 5 Maij 1654 opgenoomen, die 

rente ad ses rijxdalers ad 6. rijxd. opden eerst maij verschijnende die derde 

verschrijvinge ad vijff hondert Carl. gulden den [derden] achten xbris 1655. 

opgenoomen die rente iaerlix daervan ad dertich Carl. gulden op Martini 

Episcopi verschijnende 

waervoor die erven ende goederen Groote Bavel en Krox waeren 

verhijpotheseert, ende alsoo voorschr renthefferen beter versekeringe sijn 

versookende, soe datt voorschr vrou Beveren g’ass.t. als vooren dese 

versegelinge aende heeren renthefferen en desselfs erffgenaemen tott merder 

assecuratie is doende, settende soe wel voor capitaelen als daerop verloopen 

interessen off die daerop verloopen mochten tot gerichtelijke speciael 

onderpanden, haere erven en goederen Groote Bavel Crox inde Lutte beijde 

gelegen waaeran die renthefferen haer guarrant soe van capitael als 

achterstendige rente moegen verhalen, alles onser arch offte list [ofte] ende 

eniger hande exceptien 
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1668. den 12 april 

Judex Adolph van Rensen 

Assess: Gerrijt Paeschen 

Jan Spraekstedde 

 

Erschenen Hans Cluppel mett Elsen sijn huijsvrouwe ende bekennen euwich 

erfflijck commervrij ende onbeswaert vercoft te hebben vercoft te hebben 

twelcke noch approberende bij deesen aen Arent ten Westenaegel ende 

Geertien sijn huijsvrouwe ofte desselfs erffgenaemen seker stucke saijlants 

gelegen inden gerichte van Oldensel, marcke Lemseloe mett eene sijt aen 

Vloott [Willems] Hermens stucke mette ander zijt aen Derricks Greten stucke 

schetende mett en eenen eijnde aende Rummeler? Stege ende metten 

anderen eijnde aen Correbrinx maelant, alles mett sijn recht en gerechticheijt 

daertoe gehoorende, ende sijn die pennonge van voorschr stucke lants 

g’imploieert ende uijtgegeven tott patrimonij goet? aen transportant [sijnen] 

saligen susters {?} kinderen inconformite coopcedel breder daerin vervatt   

bekennende vercooperen den eersten metten lesten pennink ontfangen te 

hebben doende deswegen cessie transport en overdracht tot profijte van 

cooperen ende desselfs erffgenamen, belovende desen coop te staen wachten 

en waren onder verbant van vercooperen goederen diewelke pro evictione 

worden verhijpotheseert, waeraen men sich altoos cost en schadeloes sal 

mogen verhalen 
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Die versettoenge vanden 3. 7bris 1662 van Hans Cluppel op voorschr stucke 

landes aen Trijne inde Reess is hijr mede gedoot  
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bekennende voorschr Trijne inde Reest daer van noijt te willen sprecken noch 

enige {?} van hebbende cum filijs sulx [als] g’accepteert  

soe datt hijr van geen questie henverners can gemaekt worden, alles sonder 

arch ofte list 

 

Compareren Sijbert Koijtenbrouwer mett Aeltien de Lange eheluijden ende 

bekennen euwich erfflijck commervrij ende onbeswaert vercoft te hebben aen 

Berent Alinck Jenneken Brouwers sijn huijsvrouwe haer eijgen toebehoorigen 

camp gelegen metten eene sijtt aen salige Roloff Helmichs Nijbrechte mette 

ander sijtt aende Clooster Veermaete als oock metten eijnde aende 

Schaebecke mett alle sijnen recht en gerechticheijt daertoe gehoorende, mede 

vrij van gront en pontgelt, moetende [t’selve] iaerlix soedanen last hett erve 

Wilde te Gammelke dragen, ende sulx alles voor ene somme van pennongen 

dewelcke vercoperen ten geneuge bekennen ontfangen te hebben, doende 

deswegen cessie transport en opdracht tot profijte van coopers ende desselfs 

erffgenaemen, mett beloftenisse van deesen coop te staen wachten en waren 

onder verbant van haer persoon en goederen waer aen men altoos sich cost 

en schaedeloes sal mogen verhalen 

alles sonder arch ofte list in meliori forma 
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Compareert die eer en deugentsame Margareta Moesels weduwe van salige 

heer Canonicus de Beveren, g’assisteert mett Frans Aubel procurator in desen 

haeren g’eligeerden ende vanden gerichte g’approbeerden mombaer ende 

bekennen deuchdelijcken schult schuldich te sijn eene somme van 

tweehondert vijfftich daler ad .30. stuver hett stucke aen hett hospitael vande 

Hollanders 

beloevende de[selve] rente te betaelen ad vijff per cento iaerlix op alle Martini 
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inde handen vanden tijtlijcken provisor die erweerde heer Canonicus Jan van 

Deventer, stellende tott een speciael onderpant die Coldeweijde inde Lutte 

gelegen sijnde comparantijnnen eijgendoemlijcken goet, verders haere andere 

goederen generaliter geene daervan g’eximeert, waeraen die tijtlijcke 

provisoren van voorschr Hopitael haer guarrant cost en schaedeloes sullen 

moegen verhalen 

[alles in meliori forma] die losse aen beijden zijden reserverende mett 

denuntiatie van een halff iaer t bevoorens voor den voor den verschijnsdach, 

alles oprecht sonder enigerhande exceptien 

 

1668. den 10 Maij 

 

Compareert Bernard Wolderink en bekent deuchdelijck schuldich te sijn aen de 

E. Herman Borgerinck borger en wijncooper tott Deventer volgents 

affrekeninge de somme van vier hondert Carl. gulden beloevende deselve 

iaerlix te verrenten ad 5. pro cento op pinxteren verschijnende sulx tott de 

afflosse die een half iaer te voorens sal denuntieert worden, tot onderpande 

stellende seker mate genoomt Cottermors in Gammelke naest Jan ten Brooks 

mate gelegen, waeraen rentheffer haer guarrant aen connen verhalen 
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1668. den 22. Maij 

Judex Adolph van Rensen 

Assess: Gerrijt Paeschen 

Jan [Alkema] Spraekstede 

 

Compareert die eer en deugentrijcke Margareta Moesels weduwe van salige 

heer Canonicus de Bever g’assisteert door haeren mombaer Joann Kettwick en 
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J. Joachim Leuwen Dr. als mombaer vande kinderen van salige heer Beveren 

voorschr ende bekennen euwick erfflijck commervrij ende onbeswaert vercoft 

te hebben aen Hermen Gaffelbroock Aeltien Vastmans eheluijden, seker 

medeken gelegen int’ Lutterbrook bij t’Kalder naest Nije Weert maete bij 

langes die becke sulx voor eene somme van pennongen d’welke vercopersche 

ten geneuge bekent ontfangen te hebben, doende deswegen g’assisteert als 

vooren mett secretarius Kettwick en Dr. Leuwe als mombaeren vande kinderen 

voorschr, soe vant’ voornoomde vercofte medeken als mede mombaeren vant’ 

voorschr lant opden Benthemer graven cessie transport en opdracht tot 

profijte van cooperen en desselfs erffgenaemen, beloevende soedanen coop te 

staen wachten ende waren onder verbant van vercoopersche geene 

uijtgesunderde goederen dewelcke pro evictione worden verhijpotheseert 

sonder eniger hande exceptien, alles oprecht 
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1668 den 30. Maij 

Judex Adolph van Rensen 

Assess: Gerrijt Paeschen 

Jan Spraekstede 

 

Compareert Lambert Hassinck Engele sijn huijsvrouwe tutore viro ende 

bekennen deuchdelijcker schult schuldich te sijn aen Jorrien ter Segger Anna 

eheluijden eene somme van drie hondert vijfftich gulden beloevende daervoor 

te betalen iaerlix en alle iaer vijff vant’ hondert deselve op alle Jacobi 

betalende waer van de eerste rente sal verschijnen op Jacobi 1669. en sulx tot 

de afflosse toe welcke een halff iaer voorden verschijnsdach sal gedenuntieert 

worden, settende soe wel voor capitael als oock voor verloopen interesse soe 

daerop verloopen mochte tott een speciael onderpant haer eijgen 
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toebehoorige maete gelegen aen Swafers hoff in Luttke Drijne alsmede een 

halff mudde saijlant inden Drijner Esch mett eene sijt aen Jan Lubbertink lant 

en mette ander sijt aen Cottmans lant voorts mede alle der comparanten 

goederen in genere, waeraen renthefferen haer guarrant altoos cost en 

schaedeloes sullen moegen verhalen, alles in meliori forma 
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1668 den 2. [Maij] Junij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass; Gerrijt Paeschen 

Jan Spraekstede 

 

Compareert Jan Bovink Geese sijn huijsvrou tutore viro ende bekennen 

deuchdelijck schuldich te sijn aen Jan Rovers Merrie eheluijden eene somme 

van tachtentich gulden ad 20 stuijver hett stucke gereckent belovende daervan 

iaerlix en alle iaer [te ge] daervan te geven voor rente vier dergelijcke guldens 

en datt op alle Jacobi, de eerste rente verschijnende op St. Jacob. 1668. 

Settende en verhijpotheserende tott onderpande soe wel voor capitael als 

rente soe daerop verloopen mochte alle sijne geene uijtgesonderde goederen 

waeraen renthefferen haer guarrant altoos cost en schaedeloes sullen moegen 

verhalen, die losse aen beijden sijden reserverende mett denunciatie van een 

half iaer te bevoorens, alles oprecht 

 

Compareert Jaspar Steenhoff en Hermken sijn huijsvrouwe ende bekennen 

deuchdelijker schult schuldich te sijn aen Jan Steenhoff haer soone de somme 

van - 100. dalers sijnde verstrekte pennongen en geleent gelt beloevende 

deselve iaerlix op maij te verrenten ad .5. per cento dergelijke dalers 



 

 

127

in cas van misbetalinge voorschr Jaspers goederen daervoor executabel 

verclaert worden tott welcken fine hij alle sijne goederen daervoor 

verhijpotheseert soe mobile als immobile om sijn guarrant daeraen te verhalen 
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1668. den 11. Junij 

Judex Adolph van Rensen 

Assess: Gerrijt Paeschen 

Jan Spraekstede 

 

Compareert Gerrijt Loduwicks Cunne sijn huijsvrouwe woenende tot Hengeloe, 

Evert Loduwick Suijsanna Gijsberts sijn huijsvrouwe wegen impotentheijt 

absent Jan Jansen Wilminck Swenne sijn huijsvrouwe woenende tot Hengeloe, 

Dietmer Berents ende Gerrijt Lodewijcks als mombaren [van] van salige Jan 

Berents en Mette Loduwicks kinderen waervan noch viere in vivis sijn als 

Jenneken Fenne, Jan ende Mette, mede Tancke? en? ende rue mombaren over 

Gerijt Loduwicks kinderen ende hebben euwich, erfflijck, commervrij ende 

onbeswaert vercoft, doende sulx alnoch bij deesen aen Steffen Wilderinck 

Arentien sijn huijsvrouwe tot Hengeloe woenachtich, seker koemedeken van 

twee voeder hoij mett een saijkamp daerin liggende groot een schepel geseijs, 

liggende mett den enen eijnde aen lange Nijhuijs maete, metten anderen 

eijnde aen Hollmans maete, ter sijden aent Luttike Velt ende Nijhuijs Rott, sulx 

voor ene somme van pennongen dewelke vercoperen ten geneuge bekennen 

ontfangen te hebben doende deswegen cessie transport en opdracht tot 

profijte van cooperen und desselfs erffgenaemen, belovende elck in solidum 

daervoor te staen wachten en waren onder verbant van haere gene 

uijtgesonderde goederen, dewelcke pro evictione daer voor worden 

verhijpotheseert, alles oprecht 
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1668 den 11 Junij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Gerrijt Paeschen 

Jan Spraekstede 

 

Compareert Gerhard Kremer Advt. vertonende seker volmacht van sijn E. vader 

Gerrijt Cremer ende desselfs huijsvrouwe Mechelta Wolderincks voorde heeren 

Borgemrn. der Stadt Oetmerssum den 23. Maij 1668. gepasseert, waerin aen 

voorschr Advt. Cremer vollencomene macht gegeven, omme overdracht te 

doen aen Belt tot Vaelte van seker stucke hoijlant genaemt de Messemaekers 

maete gelegen in Valter Marcke lantgerichts Oldensel, van welcken coop 

voorsch volmr. Advt. Cremer nae voorgaende bedanckinge van betalinge uijt 

sijn ed. vaders als moeders naeme vande voorschr maete cessie transport en 

opdracht is doende bij desen, aen Belt Warnse Fenne Lashoff eheluijden, 

woenachtich in Vaelte, sijnde de voorschr maete voor vrij en onbeswaert 

vercoft, beloevende van soedaenen coop te staen wachten en waeren onder 

verbant van vercoperen goederen, dewelcke pro evictione worden 

verhijpotheseert, alles oprecht. 

L.S. 

 

Compareert Jan ten Poll Gertruijt ter Hulst eheluijden en bekennen ewich, 

erfflijck commervrij en onbeswaert vercoft te hebben aen Hermen Smellink 

Fenne ten Moekotte eheluijden haer eijgen toebehoorige maete in Boeninge 

en Valter Laeke gelegen, soe deselve van Jr. Edzard vander Mark is aengecoft 

voor eene somme van pennongen die sich vercooperen ten geneuge 

bekennen ontfangen te hebben, doende deswegen cessie tranpsort en 
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opdracht tot profijte van cooperen en desselfs erffgenaemen, mett 

beloftenisse daervoor te staen wachten en waren 
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[1668 den 11. Julij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Joan Kettwick 

Joan Spraekstede 

 

Compareert Greete Studthoff weduwe van salige Lubbert Hanhoff, in Lutte, in 

deesen g’asst. mett haeren gecooren en toegelaeten mombaer Gerrijt 

Paeschen deesen aengaende, ende bekent deuchdelijck en oprecht schuldich 

te sijn aen hett ehrweerdige consistorij tot Oldensel voor die armen de somma 

van hondert Carl. gulden ad 20. stuver hett stucke, mett belofftenisse iaerlix en 

alle iaer op Petri ad Cathedram daervan te betalen ter pension vijff dergelijcke 

guldens, die eerste rente verschijnende op Martini 1669, verhijpotheserende 

daervoor alle haere geene uijtgesonderde goederen, waeraen men sich altoos 

cost en schaedeloes sal moegen verhalen, beloevende oock des versocht 

sijnde, ampler versekeringe daervan te doen, alles oprecht] 

 

in de linker marge:  
 
1671. den 21. jan. is dit capitael met d’interesse aen het eerweerdige 
consistorium, gelijck in desen {?} gementioneert gerestitueert, ende betaelt 
Attestor  
Herm: Roeck, secret.  
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Compareert Geesien Helmich g’asst. in desen mett haeren mombaer Adriaen 

Hampsinck ende heeft in judicio vertoont seker volmacht, gepasseert voorden 

adelijcken Drost gerichte van Oldeampt, onder de handt van Daniel Alberti, 

Droste aldaer, op comparantinne van haer l. eheman Joes Allershoff chijrurgijn 

als gevolmachtigde slaende ende hebbende den coop van sijn huijsfrouwe in 

deesen g’approbeert en geratificeert, alles in conformite volmacht daerin 

ampler vervattet, ende hebben euwich, erfflijck commervrij en onbeswaert 

vercoft gelijck sij vercopen bij deesen haer halve maete in Lemseler Marcke 

gelegen aende Groote Hersesche? mett ene sijt aen Geert Oincks maete mette 

ander sijt aenden Mersch, mette gerechticheijt daertoe staende, sulx voor eene 

somme van pennongen, dewelcke vercoperen 
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vanden cooper Hermen ten Damme ende Gerrijtien eheluijden ten geneuge 

bekennen ontfangen te hebben, doende deswegen vollencoomen cessie 

transport en opdracht tot profijte van cooperen ende desselfs erffgenaemen, 

beloevende vandesen coop te staen wachten en wahren pro evictione onder 

verbant van vercooperen persoonen en goederen alles oprecht 

 

A. van Rensen 

 

Anno 1668. den 14. Julij 

Judice surrogato Joann Kettwick 

Ass: Gerijt Paeschen 

Jan Spraeckstede 

 

Alsoo die heer Richter Adolph van Rensen op de pachten vande beijde 

meijeren te Lemsel ende opt’ erve en goet Stakenbergh in die Lutte mette 
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pachten vandien toebehoorende die hoochedgeb: gestr. Heer Jan Henrich de 

Reede Frijheer tot Horst, Brantlecht Lengerich en Lange. tot betalinge van sijn 

resterende capitalen en verloopene als loopende interessen, als een capitael 

van 700 gulden tegens vijff en een halff per cento waervan den terminus 

opden 19. Januarij iaerlix is verschijnende, pro secundo een capitael van 

duijsent guldens ad ses ten hondert, terminus den tweeden augusti, pro tertio 

een capitael van vijff hondert guldens gelijckfals ad 6 per cento terminus den 

24. 7ber pro quarto een capitael van twaelff hondert guldens ad 5. per cento 

 

in de linker marge: 
 
Den 5. Martij 1670 sijn de heer Richter Rensen die capitalen cum interesse inde 
acte prothocollair van den 14 augusti 1668 gementioneert door die {?} {?} 
hooch edlgeb. Gestr. Heer van Brantlecht saliger gerestituert en voldaen, waer 
mede dese voorschr acte voor nul en crachteloes wort gehouden 
Attestor J: Kettwick secr.  
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terminus op Martini mett arreste geprocedeert nae lantrechte geprosequeert 

sententie en adiudicatie becommen, ingevolch vandien, soe simpele als oock 

pandonge nae athmaels recht ofte anden gront neffens opbadinge en 

aeneijchenonge gedaen d’afficien ende citatien geschiett, soe datt hij heer 

arrestant nu triumphant hett g’adiudiceerde erve ende goet als huijden te 

distraheren gedacht  

welcke dan omme niet te laeten geworden is op des heeren debiteuren nu 

succumbanten versoock de saeke deels veraccordeert, ende deels de distractie 

in surcheancie gestelt en opgehouden in manieren en conditien als volcht, 

eerstlijck soe heeft hij Dominus Pastor Veltcamp, die gerichtscosten sportulen 



 

 

132 

als anders soe veraccordeert ad negentich Carl. guldens voldaen, verders soe 

heeft betaelt voorschr Dominus Pastor Veltcamp aende Heer Richter Rensen 

voorschr alle die achterstendige rente van die voorschr capitalen als van hett 

capitael van seven hondert guldens tot den 19. Julij deses iaers 1668 twee 

hondert seven en seventich gulden vijff stuijvers van hett capitael ad duijsent 

guldens tot den tweeden julij 1668.  

tweehondert seven en dertich gulden 10 stuver van hett capitael van 

vijffhondert gulden tot den 24 junij 1668, twehondert twe en dertich gulden 10 

st. van hett capitael 
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van - 1200. gulden tott den 11. julij 1668 tweehondert drie gulden, 

monterende t’saemen de renten negenhondert vijfftich guldens vijff stuijver 

daerbij heeft Dominus pastor voorschr den Heeren Richter Rensen 

gecontenteert vant’ laeste capitael van twaelff hondert guldens, die resterende 

drie capitalen als van sevenhondert, duijsent en vijffhondert guldens belooft de 

Heer debiteur die hooched.geb. Gestr. Heer Jan Henrich de Reede Frijheer tot 

Horst Brantlecht etc, binnen den tijt van een iaer a dato deses mette interessen 

ten prijse daervan sijnde obligatien gerekent onfeilbaer aende heer crediteur 

Rensen ten vollen voldoen en betaelen bij faute van dien sal de heer Richter 

Rensen vrij staen mette distractie welcke als huijden geschieden soude alsdan 

sonder eenige nieuwe affiscie oft proceduijre moegen voortvaren, welcke recht 

de Heer Richter mits dessen aen sich is reserverende, ter waerheijt oirconde is 

deses vande Heer debiteur onderteijckent en verpitziert van sijn volmr. Peter 

Eijlers te prothocolleren versocht sonder arch:  

 

onderstont 
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JHVReede 

 

locus sigilli 
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Tenoir van de volmacht 

 

Ick Arnold Palte beijde rechten Dr. Drostampts verwalter en Richter in 

appellation saeken van hett Graefschap Lingen, attestere en certificere mits 

deesen datt voor mij en mijne coornoten Michael Roeve beijden rechten [Dr] 

Licentiaten en Joansen en Joansen Brunink Notario? compareert sijn de 

weledgeb. Heere Joan Henrich en Wilhelmina Frederica Ursula Frijheer en 

Vrijvrouwe van Reede en ter Horst, Heer en Vrouwe tot Brantlecht, Lengerikh 

Lange en Nijenborgh, haer welgebooren g’ass.t. mett haeren eheheeren als 

mombaer ende hebben indie beste forme rechtens constituert en machtich 

gemaeckt, constitueerden en maeckten machtich mits deesen den E. Peter 

Eijlers procureur tot Oldensel omme uijt haer constituanten naeme [te] te 

compareren voorden gerichte van Oldensel en te bekennen datt haer 

welgebooren opgenoomen hadden van Gretien Roloffs weduwe van salige 

Paeschen ten Velthuijs de somma van duijsent vierhondert 50 Carl. gulden ad 

20. stuijver hett stucke, welcke sij becanden aen deuchdelijken ganckbaeren 

gelde wel ontfangen te hebben  

verners beloeven deselve pennongen te sullen verrentet worden tegens 5. pro 

cento tot de afflosse toe, welcke den een den anderen tot de afflosse toe een 

halff iaer te vooren sal moegen aenconden, sullende de renten iaerlix 

ontfangen worden vande pachten ofte pennongen, spruijtende vant’ erve ende 

goett Lambert Meijer te Lemsel gerichts Oldensel 
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die sij creditrice ofte haere erffgenaemen alle iaer selfs tott haer vollencomen 

betalinge sullen moegen invorderen en ontfangen, soe als nu voortaen deselve 

pachten verschijnen sullen op Martini tocomende inden iaere 1668. en 1669. 

ende vervolchlijck alle iaer totte afflosse toe bij faute van misbetalinge daer 

voor ten onderpande te stellen het glte. erve voorschr ende de pachten 

vandien in specie en in genere, mede alle des Heeren en Vrouw van 

Brantlechts an den goederen inden gerichte van Oldensel Twente ofte ellers 

gelegen geene daervan uijtgesondert omme daeraen capitael ende interesse 

tot de respective betalinge toe daerop verloopen te verhaelen en daeruijt sich 

betaelt te maecken, oock verners indesen allen te doen, watt haer weledgeb. 

dienaengaende selfs present sijnde souden connen ofte moegen doen, 

geloevende voor goet en van weerden te houden hett geene bij de 

geconstitueerde hijrinne sal worden gedaen, onder verbant van haer persoon 

ende goederen, cum clausulis indemnisationis rati habitionis alijsque 

consuctis? de jure necessarijs in oirconde der waerheijt hebbe deses mett 

eijgen hande onderschreven en mett mij aenvertrouwdten gerichtsiegel 

bevestiget, actum Linge den 11/1 April 1668  

 

onderstont 

 

Michael Roeve {?}  

  

locus sigili 

 

Arnold Palthen  

Commiss: de apellat. 

En Drostampts verwalter 
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locus sigilli 

 

Joes: Bruinink 

Coll. J. Kettwick, secr. 
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1668. den 26. 7ber 

Judex Adolph van Rensen 

Assess: [Gerrijt] Jan Spraekstede 

Gerrijt Paeschen 

 

Erschenen Petrus Eijlers procurator en volmr. vande hoochedgeb. Gestr. Heer 

Joan Henrich de Reede en Wilhelmina Frederica Ursela Frijheer en Frijvrouwe 

van Reede en ter Horst, Heer en Vrou tot Brantlecht Lengerich Langen en 

Nijenborg sijnde haer hoochedgeb. g’ass.t mett haeren eheheeren als 

mombaer, ende bekennen aen goeden ganckbaeren gelde opgenomen en 

ontfangen te hebben van Greetien Rolofs wed: van salige Paeschen ten 

Velthuijs eene somme van duijsent vierhondert vijfftich Carl. gulden, 

beloevende deselve iaerlix te verrenten ad 6. pro cento tott de afflosse toe, 

denuntierende sulx een halff iaer te [bevorens] voor den verschijnsdach, 

sullende de pennongen ofte rente vandie pachten vant erve Lambert Meijers te 

Lemsel betaelt worden alles breederen inholt hijrbijgaende volmacht ten 

prothocollo g’inserereert, en wort hett voorschr erve daervoor ten onderpande 

gestelt  

verder alle haere rentgeveren goederen, alles oprecht 
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1668: den 6. 8ber 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Gerrijt Paeschen 

Jan Spraekstede 

 

Compareert Geert Rottgerman Swenne eheluijden woenachtich tot Dulder 

ende bekennen deuchdelijker schult schuldich opgenomen en ontfangen te 

hebben van Jan Hollinck Fenne sijn huijsvrouwe eene somme van hondert 

dalers ad 30. stuijver hett stucke mett beloftenisse daervan iaerlix en alle iaer 

daer van ter pension te betalen 5. degelijcke dalers deselve te verrenten op alle 

Michaeli anvanck neemende de eerste rente op Michaeli 1669. en soe 

vervolchlijck tott de afflosse die aen beijden sijden wort gereserveert 

denuntierende sulx een halff iaer voorden verschijnsdach  

stellende tott onderpande een stucke hoijlants groot een dach werck gelegen 

bij t’ Rijckmanspool in Dulder waeraen comp. renthefferen haer guarrant altoos 

cost en schaedeloes sullen moegen verhalen, alles in meliori forma  
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1668, den 24 octob. 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Gerrijt Paeschen 

Jan Spraekstede 

 

Compareert indesen Ed: Gerichte Jonr. Willem Doijs secht hoedatt aen sijn 

hooched: die vrouw Anna Benoijt weduwe Helmich aen drie verscheijden 

capitalen sij schuldich 2500. gulden mett interesse vandien en enige 

gerichtscosten als oock anders tusschen hem ende die voorschr weduwe 

Helmich te berekenen, voordewelcke de welgl. weduwe Helmich hem 
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verhijpotheseert ende ten onderpande gestelt heeft die goederen en tienden 

te weten Braekman te Boeninge, den tijnde over Woesthoff en den tiende over 

de Heersche te Losser, alle indesen Gerichte gelegen, vermoegens prothocol 

dato den 14. octob. 1667. wijders nae te sien, aldewijle nu voornoombde Jonr. 

Doijs op die bovenglte. capitalen cum interesse bekent ontfangen te hebben 

die somme van 2000. gulden sulx datt deselve noch soude resteren detractis 

detrahendis achthondert vijffen tachtentich gulden bistu? 6? {?} soe doot 

deselve affstant ende renunciatie vande bovenglte. onderpanden 

renuntierende daervan mits desen, sonder de geringhste pretensie sich 

daeraen te reserveren, uijtgesondert dannoch vant erve Braeckman toe 

Boeninge soe meerglte. Jonr. Boijs  

 

in de linker marge:  
 
Dese prothocollare acten sijn door renuntiatie van Jonker Willem Doijs en 
aencoop van ‘t erve Braeckman aen den E. Joan ten Braek volgens vertoonde 
handen genulleert en gecasseert, actum den 13. Jan. 1671 
Attestor Herm: Roeck, secr. 
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voor die annoch aen hem resterende pennongen soe van gerichtscosten als 

anders in forma t selve bij acte in dato den 14. octob. 1667. gerichtelijk 

verbonden sich is voorbeholdende tott datt hij nae behooren sij voldaen en 

gecontenteert, versokende datt dese acte ten prothocolle moege gestelt 

worden daermede voorglte. vrouw Helmich sich vande andere 2 ontlastende 

en ontslagene [onderpanden] onderpanden tott haeren besten profijte, sich 

connen en moegen dienen 
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Desen ten gevolge soe is erscheenen die bovenglte. vrou Anna Benoijt wed: 

van salige Henrich Helmich g’asst. mett haeren soone en schoonsoone 

Christoffer Helmich en Hermen Kip neffens Prosper Becker als in dese saeke 

haeren gecoren en toegelaten mombaer, sechte en bekende hoe dat sij tot 

betalinge van voorglt. Jonr. Willem Doijs hadde opgenomen en ontfangen 

vandie ehrende deugentrijke vrouw Anna Ronden wed: Roscamps de somme 

van 1000. gulden Hollants ad 20. stuver den gulden gerekent, mett belofte op 

alle Martini daervan ter behoorlijker rente te willen betalen vant’ hondert vijff 

derselver gulden, stellende daervoor tot een speciael onderpant den teende 

over het erve Woesthoff in Berchuijsen en voorts alle haere andere guederen in 

genere et in specie om tot voldoeninge der voorschr iaerlixse renten te 

ontboeren die vruchten en coorngewas der  

 

156 

 

voorschr tienden, soe deselve mits deesen effectivelijck is inruijmende totter 

tijt der affloese iaerlix sal hebben te berekenen 

waervan die loscondinge d’eene den anderen sal moegen doen mett 

denuntiatie van een halff iaer te bevoorens, ende daermede die voorschr vrou 

wed: Roscamps soewel voor capitaell als interesse costen en schaeden soe 

deswegen mochten gecauseert worden, destoebeter moege versekert sijn, soe 

hebben wij bovenglte. Christopher Helmich en Herman Kip respective soone 

ende schoonsoone in dese verpandonge niet alleene geconsenteert, maer 

willen ook deselve staen wachten en waren onder verbant nae lantr., daertoe 

staende, alles oprecht 

 

1668 den 31. october 

Judex Adolph van Rensen  

Assess: Gerrijt Paeschen 
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Jan Spraekstede 

 

Compareert Geertien Dreierink g’asst. met Sweer van Almeloe als mede 

Lubbert en Berent Dreieringh ende bekennen deuchdelijck opgenoomen en 

ontfangen te hebben van Lambert ten Cotte Anna Adams eheluijden eene 

somme van hondert ducatons ad 3 gld. 3 st?. hett stucke, voor welcker rente 

voorschr ten Cotte iaerlix sal gebruijken een halve  

 

157 

 

hoijmaete int Hasseler Broock gelegen mett eene sijt aen Greven maete mette 

ander sijtt aen hett Veergoor, sulx tott afflosse die een halff iaer tovooren [de 

losse] sal geschieden, verhijpotheserende tott onderpande voorschr maete 

ende haere andere goederen, alles oprecht 

 

Compareert Jan ten Velthuijs Jenneken eheluijden ende bekennen euwich 

erfflijck commervrij ende onbeswaert vercoft te hebben aen Geert Veltschulte 

Geertien eheluijden haer eijgen toebehoorige stucke hoijlants groot ses 

schepel gelegen inde Hasseler Marcke lantgerichte Oldensel als het int geheel 

daer gelegen, laerende? aen Doringer en Lonniker Marcke sonder messinge, 

die buijren lastinge als voordesen sulx voor eene somme van pennongen die 

vercoperen ten geneuge bekennen ontfangen te hebben, doende deswegen 

cessie transport en opdracht tot profijte van cooperen en desselfs 

erffgenaemen, beloevende daervoor te staen wachten en waeren onder 

verbant van haer persoon en goederen, geene uijtbesondert waeraen men sich 

altoos cost en schaedeloos sal aen moegen verhaelen, alles oprecht 
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1668. den 31. october 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Paeschen 

Spraekstede 

 

Compareeren Everwijn van Steede ende Hermen Beer als respective volmrs. 

vande erffgenaemen Leuwerix Lambert der vrouwen sijt Trijne, ende bekennen 

euwich erfflijck commervrij en onbeswaert aen Esken Arents Swenne eheluijden 

vercoft te hebben doende sulx alnoch bij deesen seker woeninge genoomt 

Mispelstijnen woeninge, mett den gaerden en landt daer onder gehoorende 

omtrent twee mudde lants groot ende een vrij stucke, bedanckende voor 

goeder betalinge  

doende voorschr volmrs. uijt naemen der erffgenamen cessie transport en 

opdracht aen voorschr cooperen ende dessen erffgenaemen, belovende den 

vercoop te staen wachten en waren onder verbant haerer goederen, de welcke 

daervoor worden verhijpotheseert alles oprecht 

 

Compareert Jan Rolofsen Aele eheluijden tutore marito ende bekennen 

deuchdelijck schuldich opgenomen en ontfangen te hebben van Trijne inde 

Reest eene somme van vier hondert gulden dewelcke iaerlix sullen verrentet 

worden vijff per cento op alle [Martini] Michaeli  

stellende daervoor tott onderpande haer huijs inde Nije Stadt gelegen mette 

daertoe gehoorende landerijen en gerechticheijt waeraen renthefferen haer 

guarrant cost en schaedeloes sullen moegen verhalen, alles oprecht 

 

159 

 

1668. den 28. 9ber 

Judex Adolph van Rensen 
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Ass: Gerrijt Paeschen 

Jan Spraekstede 

 

Compareert Derck Wijnties ende Anna Maria Roscamp eheluijden, ende 

bekennen euwich, erfflijck commervrij en onbeswaert vercoft te hebben aen 

Goosen Cuijper Geesien Busschers, eheluijden, doende sulx alnoch bij desen 

haer eijgendoomlijcke halve erve Horstcamp genoomt gelegen inde Marcke 

Losser landtgerichts Oldensel, mett alle ap- en dependentien recht en 

gerechticheijt daertoe gehoorende, sulx alles voor eene somme van 

pennongen dewelcke vercooperen ten vollen en ten geneuge bekennen 

ontfangen te hebben, doende deswegen [cessie] vollencomen cessie, 

transport, ende opdracht tott profijte van cooperen ende desselfs 

erffgenaemen, mett beloftenisse van dessen coop te staen wachten en waren 

onder verbant van vercooperen goederen die pro evictione daervoor worden 

verhijpotheseert waeraen cooperen haer guarrant cost en schaedeloes sullen 

moegen verhalen, alles oprecht 
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1668. den 28. 9ber 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Gerrijt Paeschen 

Jan Spraekstede 

 

Compareert BercHermen Geese eheluijden woenende indie Marcke Lutte ende 

bekennen euwich erfflijck commervrij en onbeswaert uijtgesondert heren 

lasten ende dienst aent Gasthuijs vercoft te hebben aen Borgemr. Gerhard 

Pottken Aeltien Smitts eheluijden haer eijgen toebehoorige huijs, uijtdrifte, den 

gaerden bij t’ huijs, den beesten gaerden aen Bennekers gaerden gelegen 
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alsmede noch een halff mudde landes bij Schepers lant mett gerechticheijt, 

gelegen inde marcke Lutte lantgerichts Oldensel, sulx voor eene somme van 

pennongen dewelcke vercooperen ten geneuge bekennen ontfangen te 

hebben, doende deswegen cessie transport en opdracht tot profijte van 

cooperen ende desselfs erffgenaemen ofte holder deesen brieves, mett 

beloftenisse van deesen coop te staen wachten en waren, onder verbant van 

vercooperen goederen, alles oprecht 
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28 November 1668 

Judex Adolph van Rensen 

Assess: [Gerrijt] Jan Spraeckstede 

Gerrijt Paeschen 

 

Compareert Advt. Egbertus Nijtert als volmr. vande Heer Johan Smitt 

lieutenant van sijn Conincklijcke Maiesteijt van Hispagnien, ende bekent 

euwich erfflijck commervrij en onbeswaert, exempt twe gulden iaerlijcks, 

buijrrente vercoft te hebben aen Jan Leercotte Hermken Wolberinck 

eheluijden, voorschr Lieutenant sijn eijgendoomlijck goet die Crake genoomt 

voor vrij en allodiael mette annexe landerijen ad 2 ½ mudde, mett alle oude 

ende niewe recht en gerechticheijt daertoe gehoorende, sulx alles voor eene 

somme van pennongen diewelcke de vercoper ten geneuge betaelt sijn, 

doende deswegen door sijn volmr. cessie transport ende opdracht tott profijte 

van cooperen, desselfs erffgenaemen ofte holder deeses, beloevende deesen 

coop te staen wachten en waren onder verbant van vercoper sijne goederen, 

dewelcke daervoor worden verhijpotheseert, alles sonder arch ofte list 
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1668. den 28. 9ber 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Gerrit Paeschen 

Jan Spraeckstede 

 

Compareert Jan ten Leercotte Hermken Wolberinck eheluijden tutore marito 

ende bekennen deuchdelijcken schult schuldich, opgenoomen ende ontfangen 

te hebben van hett Eerweerdige Constistorio binnen Oldensel eene somme van 

hondert dalers, ad 30. stuver hett stucke, beloevende deselve iaerlix te 

verrenten ad 5 per cento, dergelijcke dalers, verschijnende die rente op 

Michaeli, stellen voorschr rentgeveren [daer] tott onderpande tot versekeringe 

haer eijgendoomlijcke goett de Crake genoomt in Doringe, mett 2 ½ mudde 

landes om die woeninge gelegen ende gerechticheijt van uijtdrifte ende 

andere daertoe gehoorende, waeraen [die] hett Erw. Consistorium sich altoos 

cost en schaedeloes sullen moegen verhaelen, die losse aen beijden zijden 

reserverende, mett denunciatie van een halff iaer voor den verschijnsdach, alles 

sonder arch ofte list, beloevende rentgevers des versocht sijnde, ampler 

versegelinge daervan te geven 
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1669. den 6. Martij 

Ass. Gerrijt Paeschen 

Jan Spraekstede 

 

Compareert die Erbare Anna Benoijts wed: van salige Henr: Helmich, g’asst. 

mett Jan van Santen haeren indesen gecooren ende g’admitteerden mombaer 

caverende en transporterende aen die erbare vrouw weduwe Anna Wijnties 



 

 

144 

sekeren originelen brieff van 300. rijxdal: staende opt’erve Bruninck in 

Boeninge toebehoorende den hoochedgeb. gestr. Heer Herman van Twickeloe 

voor eene somme van gelijcke drie hondert rijxdalers, soe comparantinne van 

voorschr Anna Wijnties heeft opgenomen in voogen die wed: Wijnties 

voorschr, dese pantverschrijvinge nae haeren gevallen onderhebben ende 

daermede doen en laeten moegen nae haer believen oock in cracht van den 

brieff de pachten vant voorschr erve Bruninck gelijck sij comparantinne tot 

nochtoe altijt gedaen heeft iaerlix op Martini sal ontfangen voor haer interesse 

als te weten luijt inholdt des brieves 8. mudde roggen 1. mudde weijte en 2. 

mudde haver sonder datt comparantinne haer off die haere sich daerop eenich 

recht ofte aensprake reserveren 
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1669. den 6. Martij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Gerrijt Paeschen 

Jan Spraekstede 

 

Compareert die hoochedgeb. Goddert van Bellinckhoff totten Bellinckhoff mett 

sijn hoochedgeb. huijsvrouwe Catharina van Heerde tutore viro ende bekennen 

euwelijck en erfflijck commervrij en onbeswaert exempt heren lasten vercoft te 

hebben, gelijck sulx alnoch geschijet bij deesen aen Johan Evertzen Geese sijn 

huijsvrou en haere erffgenaemen seker stucke boulant ten overstaen der 

voorkinderen mombaren Lubbert Meijlinck en Hermen ten Grootenhuijs mett 

gerechticheijt van messonge 
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1669. den 6. Martij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Joan Kettwick 

Jan Spraekstede 

 

Compareert Hermen Smellink ende Fenne ten Moecotte eheluijden sij Fenne 

g’asst. mett Joan Spraekstede haeren indesen gecooren en toegelaten 

mombaer, en seggen malcanderen de mombaerschap op, dienvolgents 

hebben malcanderen bij forme van testamente als sij aenbundichsten en 

bestendichsten doen conden ofte mochten reciproce begiftigett als volget, 

voor eerst [geeft] wil Hermen Smellinck datt sijn E. huijsvrouwe tijt haeres 

levens van sijn goederen sal onderhouden worden, ende op den Cotte 

verblijven, ende geeft voorschr Fenne g’asst. als vooren aen haeren eheman 

voorschr alle haere goederen geene uijtbesundert om nae haeren doode te 

moegen keeren en laeten nae welgevallen, alleenich uijtkerende aen haer 

suster en broder mett silver en gout  

waermede deselve ten enemale sullen affstant doen sonder enige contradictie 

ofte verdere opspraeke, beloevende datt van weerden te houden t’sij als een 

testament codicil ofte uijterste wille alles sonder enige exceptien ofte list 

S.L. 
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1669 .15 Maij. 

 

Nae voorgaende vergunninge der aerde? van de Heer Richter Sluijter tott 

Gronouw aen Joan Leuwen als gesubstitueerde Richter is voor hem g’assist. 

mett twee coornoten Sijbert Koijtenbrouwer en Arent Steinforts gecompareert 

Marten Rottink en Christina Koijtenbrouwer tutore viro, en hebben in de beste 



 

 

146 

forme rechtens geconstitueert en bevolmachticht Jan Eisinck borger en 

procurator tott Oldensel omme uijt constit. naeme cessie te doen wegen den 

tienden groff en smal vant’ erve Everdink in Boninge aen Lenerd de Lange en 

Mechelt de Laer eheluijden, dien ten gevolge compareert Jan Isinck, als volmr. 

van Marten Rottinck en sijn huijsvrou Christina Coijtenbrouwer ende bekennen 

euwich erfflijck commervrij en onbeswaert vercoft te hebben aen Lenard de 

Lange en Mechelt de Laer eheluijden sekeren tiende groff en smal over hett 

erve Evertinck in Boeninge inden lantgerichte Oldensel gelegen, soe 

constituanten aen glte. eheluijden {?} sijn {?} vercoft hadden sulx voor eene 

somme van pennongen dewelcke vercooperen ten geneuge [hebben] 

bekennen voldaen te sijn, doende deswegen voorschr volmr. Isinck {?} in 

qualite als vooren cessie transport en opdracht aen voorschr Lenard de Lange 

sijn l. huijsvrouwe en erffgenaemen, omme tott profijte als eijgenaers te 

moegen keren en wenden nae welgevallen onder verbant nae rechte pro 

evictione Sijbert Koijtenbrouwer als borge sich inlaetende 
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1669. den 15. Maij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Kettwick 

Gerrijt Paeschen 

 

In eijgener persoon erscheenen die E.E. Hermen Holt, bediende vande Heer tot 

Brantlecht etc en heeft vertoont volmacht, onder handt en segel van welglte 

heer van Brantlecht en sijn hooched: huijsvrouwe luijdende van woort tot 

woort als volgett. 
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Wij ondergeschreven certificeren ende betuijgen mits deesen, alsoo onse vrou 

suster, vrou Margareta Sibilla Elisabeth van Coobolt vrou ten Holte etc, heeft 

mett arrest geprocedeert op onse inder Twente gelegene goederen, omme 

betalinge te hebben vant’ geene haer was competerende, hettwelcke inder 

minne bijgelecht en haer tott betalinge vanden restant, siaerlix verschijnende 

interesse, luijt bijgaende originele transactie in dato Lingen den 11/1 april 

1668, de pachten van naevolgende goederen verhijpotheseert sijnde, te 

weeten vanden Meijerhoff tot Lemseloe negentich rijxd: Schuckink bij 

Enschede een en vertich rijxdaler, soe is datt wij dienvolgens authoriseert en 

machtich gemaeckt hebben gelijck wij doen vermits deesen den E.E. Hermanno 

Holt onsen bedienten omme uijt onsen naeme te compareren voor hett 

gerichte tot Oldensel en Enschede, /: waeronder voorschr goederen sijn 

gelegen :/ ende die gecelebreerde transactie ofte hijpotheek ten prothocollo te 

brengen 
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oock extract ofte bewijs sulx gedaen sijnde ten profijte van onse vrou suster 

voorschr voorde gebeur te rugge te begeren ten eijnde van haer ofte haere 

volmr. vorschr pachten siaerlix totte afflosse toe sollen ende moegen 

ingevordert en sonder insperinge genooten worden, in oirconde vandien, 

hebben wij dese ondergeschreeven en verpitsiert, actum den 21/11 Maij 1669, 

was versegelt mett een opgedruckt segel in rooden lacke ende onderteijckent  

J.H.B.V. Reede 

W.F.U.V. Reede 

 

locus sigilli 

 

Noch vertoont sekere gerichtelijcke volmacht luijdende als volcht 



 

 

148 

 

Ick Joes: Theben hoochgr. Benthemscher Richter tott Schuttorff en Goegraeff 

tott Embsbuijren, doe condt en certificere mitsdesen, datt voor mij en mijne 

coornoten compareert en erscheenen binnen de welgeb: heer Johan Henrich 

en Wilhelmina Frederica Ursula, Frijheer ende Frijvrouw van Reede en ter Horst 

Heer ende Vrouw tott Brantlecht, Lengerink, Langen en Nijenborgh haer 

welgebooren voor haerselfs en mede g’assisteert mett haeren eheheeren als 

mombaer ende hebben inde beste forme rechtens geconstitueert en 

constitueren mits desen den E.E. Hermannum Holt om te compareeren 

voorden gerichte van Oldensel ende daerselften ten profijte van compt. Vrou 

suster vrou Margareta Sibilla Elijsabeth van Coobelt vrou van Holte te 

verhijpotheseren hett erve en goet Schulte 
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Fleer, Hurcotte en Valckenkerst voor soedanige iaerlixe rente, als derselven uijt 

hett erve Segger en H. Adrian ter Haer bij contract de dato den 11/1 april. 

1668. totte afflosse toe sijn verschreven teweeten iaerlix sestich rijxdaler 

dienvolgents sal de hijpotheeck opt Segger en Haer Jan voorbenoomt wesen 

gecasseert ende geannulleert  

belovende voor vast en van weerden te houden soe hierinne sal worden 

gedaen idque sub clausulis consuctis et necessarijs, ter waerheijts oirconde 

hebbe ick richter dese volmacht geteijckent, actum den 20/30 martij 1669.  

Onderstont  

Jan Theben richter 

 

Willem Boedecamp 

Coert Nijhoff 

Gerichts assesseurs 
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locus sigilli 

 

onderstont 

 

J.H.B.V. Reede 

W.F.U.V. Reede 

 

locus sigilli 

 

Franciscus Hermannus Cramerus 

Not. publ. et jud: scribu. subsripsit. 

 

Uijt cracht van welcke volmachten heeft de volmr. voorn. nae voorgaende 

hantastinge vertoont sekere transactie mett versoock datt deselve desen 

prothocollo verbotenus g’insereert en bij hoochglde. Vrouw wed: van Reede, 

hett effect van dien genooten moege worden. 

 

Tenoir transactionis 

 

Nachdemaelen wijder die in anno 1669 den 27. Martij zwisschen den Heer van  
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Brandtlecht und der Fraw wittiben von Reede und dero saligen eheheeren, 

heeren zu Holte auffgerichtede transaction der Her van Brantlecht ein 

zeijtlangh ex capite laesionis sich beswehrt, und dar uber amb Bentheimschen, 

Kedingen, Oldensel und Deldisschen gerichte respective litis pendens 

voorhanden geweesen,  
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soe sein dannoch, durch interposition vrijtlieber? der heeren anverwanten und 

vrienden, alle streijticheijt aende? dato vollencomentlijck [bij] auffgehoeben 

dergestalt das wolglte Heer van Brantlecht auff sich genohmen ssex tausent 

rijxdal: capit. innerhalb iaers nach dato dieses der vrouwen von Holte bahr zu 

bezahlen, ubrige sex tausent rijxd; aber mett funff pro cento bis zuhr ablage 

des capitaels iaerlix zu verrenten, zu welchen endt loco specialis hijpothece 

nachvolgende erbe eingeruijmet, omme daerab die {?} bis ablose des capitalis 

der sex tausent rijxt. haben zu erheben, von beide meijere zu Lemseloe 

hondert reichth. Seggert vijfftich rijxdaler Cotte zu Har thien rijxdaler, 

Schuckink een ende vertich rijxdaler, der Bijster zehent vijff en dertich rijxthal. 

zehen stuijver der Gildeshuijser zehent vijff und tachtentich reixthaler 

siebenzehen stuijver, was nuen ober die drei hondert rijxthal. iaerligh interesse 

hieraus resultieret, bleibet zum vortheil des Hern von Brantlecht, undt daer die 

renthe wijder verhoffen daerauss nicht ervolgen solten verphlichtet sich der 

her von Brantlecht, selbige aus 
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anderen seine gutteren goet zu machen, wegen praetendirter interesse ist al zu 

vort eene begnugige discretion erlacht worden, alsoo das nuen mehr beijde 

parthijen gentslich und vrentlich vergelichen, das keiner wieder dem anderen 

nichts mehr als lieb und vruntschafft zu pretendiren hadt alle actiones in specie 

wegen den inder eerster maechscheijdonge reserverter posten und andere 

anspraeke, wie die auch nahmen haben meugen abthunt und cassierent, zu 

warheijts uircondt haben dese confirmirte vereinigong? und transaction 

abermalhs beide parthien nebenh denen hern die thages frunden und unter 

hendeleren unterschrieben verziegelt und beiden theilen ein gleich lauthende 

transaction eingehendiget,  

soe gescheen Linge ahm elften oder eersten aprilis 1668. 



 

 

151

 

Was mett verscheijden handen onderteijckent en mett verscheijden handen in 

opgedruckten rooden lacke versegelt 

 

LS  

Margareta Sibilla Elijsabeth van Cobolt wittibe von Reede 

 

LS  

F.W. Cobolt 

 

LS  

Jobst Erick Schelmer als mombar der Frauwe [zu] von Reede zu Holte 

 

LS  

Jr. H. v. Reede 

 

LS  

W.F.U.V. Reede 

Stephan Dieth. Torck, als tags freunt 

 

LS  

Michel Roeve Lic.t. 

 

LS  

Arnold Palten Dr. als vice Drost und hoffgerichts commiss. wegen die vrouw zu 

Holte und ihre onmondige kinderen als overmombaren 
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1669. den 1. Junij 

Judex Adolph van Rensen 

Assess: Gerrijt Paeschen 

Jan Spraeckstede 

 

Compareert Egbert Willemsen ende Leentien Berents eheluijden tutore viro en 

Henrich Smeijers mett sijn huijsvrouwe Maria, ende bekennen euwich, erfflijck, 

commervrij, ende onbeswaert vercoft te hebben aen Jan ter Woest in Rossum 

en Fenne sijn huijsvrouwe seker halfscheijt van een stucke maetlants gelegen 

in Rossum gelegen in Rossum tusschen Tijthoffs en Veltman sijne maete mett 

alle daertoe gehoorende recht en gerechticheijt alles breder inden coopbrieff 

gespecificeert, bedancken voor goeder betalinge, doende deswegen cessie 

transport en opdracht tott profijte van coopere en desselfs erffgenaemen, mett 

beloftenisse daervoor te staen wachten en waren onder verbant van haer 

persoon en goederen, dewelcke daervoor worden verhijpotheseert waeraen 

men pro evictiones sal connen sich aen verhalen alles oprecht 

 

Compareert Werner Willemsen Stijne eheluijde tutore viro en bekennen 

[euwich erfflijck] opgenomen en ontfangen te hebben van Jan ter Holtwijck 

Aele eheluijden de somma van hondert vijff en dertich daler, den daler ad 30. 

stuijver hett stucke gerekent, beloevende daervan iaerlix en alle iaer te betalen 

.5. per cento sulx op alle Jacobi totte afflosse toe, stellende tott onderpande 

specialijck haer woeninge cum annexis en een halff mudde {?} 1 schepel lant 

tusschen Hermen Essinck en Eskes lant, op die Nije Stadt gelegen waeraen die 

rentheffer sijn guarrant altoos cost en schaedeloes wie andere creditoren sal 

hebben te genieten [mett denuntiatie van] een halff iaer te bevoorens 

voorbeholden die loscondinge 
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1669. den 1. Junij 

Judex Adolph van Rensen 

Assess: Gerrijt Paeschen 

Jan Spraekstede 

 

Compareren Fredericus Buijtenhuijs predicant tott Borne Henrica Westenenge 

eheluijden en sij Henrica g’asst. mett haeren lieven eheman voornoomt 

indesen gecooren ende toegelaeten mombaer, ende becanden voor haer ende 

haere erffgenaemen erfflijck, euwelijck onwederlosbaer vercoft te hebben, 

gelijck sij doen craft deses aen Gerhardo Veltcamp predicant deser stadt en 

Maria van Goor sijn huijsvrouwe haer eijgendoomlijcke erve en goett Bovinck 

gelegen inde buijrschap Doringe gerichtes Oldensel tusschen d’erven Holthuijs 

Moninck Linde ende Calvinck mett sijn olde en nije gerechticheit vrij allodiael 

eijgen goett, sonder enige uijtgaende tiendes pachten en renten soe als hett 

vercooperen van Jonr. Frans Diederich van Til ende Anna Elijsabeth Hackfoort 

eheluijden hebben aengecoft volgents den versegelden brieff daervan sijnde 

duijsent ses hondert een en sestich sulx voor eene somme van pennongen die 

sich glte vercoperen goede en vollencomen betalinge bedanckten 

doende voorschr vercooperen mitsdesen cessie en transport vant’ 

voornoemde erve tott erfflijcken profijte van voorn. coperen en haere 

erffgenaemen, mett beloftenisse van waerschap, als nae rechte behoirt 
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onder verbant van haere personen ende goederen geene exempt van watt 

natuijre die oock souden sijn ende waer deselve te vinden dewelcke 

vercooperen allen heeren hoven ende gerichten mits deesen submitteren ten 

eijnde cooperen ofte derselver erffgenaemen sich daeraen cost en schaedeloes 

mogen verhaelen, alles sonder arch ofte list 
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Compareerde Andreas van Deventer borger deser stadt ende becande voer 

hem ende sijne erffgenaemen vercoft te hebben, vercoopende craft deses voor 

eene somma van pennongen, ten geneuge bij sijn E. wel ontfangen, aen 

Dominus Gerhard Veltcamp, predicant deser stadt en Maria van Goor 

eheluijden een camp landes groott ongefeer seven schepel vrij allodiael 

eijgendoomlijck goett sonder enige uijtgaende tiendes, pachten en rechten, 

gelegen in Doringe mett een winckelhoock inde achterste heurne vant erve 

Bovinck hebbende de gerechticheijt van messonge uijt voorschr Marcke welke 

camp bij [testamentaire] dispositie van wilen Wilhelmus Trutius in sijn leven 

canonicus des capittels, deser stadt, als g’institueerde erffgenaeme tot nochtoe 

heeft beseten 

 

175 

 

doende vercooper mits desen cessie ende transport van voernoombde stucke 

landes tott erfflijcken profijte van cooperen voorschr en haere erffgenaemen, 

met belofte van waerschap, gelijck sulx nae rechte behoort onder verbant van 

sijn persoon en goederen indesen gerichte ofte elders gelegen, waer aen 

cooperen off derselver erffgenaemen sich sullen cost en schaedeloes verhaelen 

moegen 

 

Compareerde Fredericus Buijtenhuijs pastor in Borne mett Henrica 

Westenenge sijn huijsvrouwe ende heeft gecedeert en getransporteert, 

doende sulx bij desen aen Gerhard Veltcamp predicant deser stadt sijn recht, 

soe hij is hebbende op Bovink in Doringe en desselfs goederen wegen 

achterstedige pachten verschooten pennongen en betaelde heeren lasten waer 

van de aeneijchenonge verleden iaer in        op Bovincks goederen is 

vercregen, ende datt ter cause glte. Veltcamp voor voorn. schult heeft 
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aengenoomen aen Dominus Butenhuijs te betalen hondert seven en sestich 

Carl. guldens 
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Ick Adolph van Rensen wegen die hooched: moegende heeren Staten der 

Provincie Overissel Richter tot Oldensel, certificere craft deeses versegelden 

brieves hoe datt Henrick Meijer Cuijper per requesto aen mij Richter Rensen 

heeft vertoont voor omtrent vijff iaeren gecoft te hebben van Bernard 

Wolderinck als mombaer van salige Albert Helmichs kinderen en ten overstaen 

van deselver seker stucke landes gelegen inde buijrschap Gammelcke 

Landtgerichts Oldensel aenden Oert Esch alder naest Lansink rooden tuijn 

mette eene sijtt schietende aenden Oort Esch mett vrije messonge?, doch 

iaerlix daervoor ten profijte der marcke voorschr uijtkerende eenen gulden, 

sulx annuatim op St. Jacobi, ende alsoo Henrick Meijer en sijn huijsvrouwe 

Maria Schulten diverse reijsen om opdracht te hebben aengeholden soe is den 

mombaer Wolderinck en die erffgenaemen Helmich voorschr daerin 

weijgerachtich geweest, teste secretario Kettwick die haer selfs daerom 

begrootet, en alsoo lantrechtens, soe een vercooper nae voldoeninge der 

pennongen verweijgerdt opdracht te doen, datten cooper doort gerichte sal 

opdracht versoocken, sulx dan ratione officij niet connende verweijgeren, soo 

doe ick richter voorschr: mett mijn coornooten Gerrijt Paeschen en Jan 

Spraekstede genoochsaeme cessie transport en opdracht, tott profijte van 

cooperen nae lantrechte en aendesselfs erffgenaemen onder verbant 

lantrechtens, den 13. Julij 1669. 

Adolph van Rensen  
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1669. den 18. 9ber 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Gerrijt Paeschen 

Jan Spraeckstede 

 

Compareerde die E. Derck Wijnties ende Anna Maria Roscamp sijn huijsvrouwe, 

g’asst. in desen mett haeren eheman gecooren en toegelaeten mombaer, ende 

becanden voor haer en haere erffgenaemen oprecht en deuchdelijck schuldich 

te sijn, aen Gullian? Verrooten en Catharina vander Warff eheluijden die 

somme van vijffhondert Carl. gulden, hett stucke ad 20. stuijver brabants, 

procederende van geleverde waren, en bij ons ter neuge wel ontfangen, ende 

op heeden suijver berekent, beloeven deselve iaerlix en alle iaer te verrenten 

mett 25 Carl. gulden den gulden ad 20. stuijver Brabants gerekent, vrij, 

schaedeloes sonder enige cortinge van costen verpondingen, ofte heeren 

lasten, soe tegenwoordige als toecomende, waervan die eerste rente vervallen 

sal sijn op den 18. 9ber [1669] 1670. en soe voorts alle iaer totte losse, 

dewelcke sal moeten geschieden wanneer deselve een vierdeel iaers voor den 

verschijnsdach sal werden aengecondet, sette tott een speciale hijpotheeck soe 

van capitael als alle de verloopene interesse haer eijgen toebehoorige maete, 

mett hett saijlant daerbij gelegen aen den Haren Mersch in Berrichuijsen, 

tusschen Adam Baterbas camp en Lucas Roosen camp, om sich daeraen te 

allen tijden schaedeloes te verhalen voorts generaliter alle andere goederen in 

deesen gerichte beloeven mede ten allen tijden des versocht sijnde naerder en 

beter versekeringe te doen tott contantement van Verrooten 
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desselfs huijsvrouwe ofte erffgenaemen renuncierende mede alle exceptien en 

beneficien van rechte hier tegens enichsints dienstich  
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doch sal Wijnties vrij staen [te mogen] in 4. [tijdts] termijnen te moegen 

afflossen die voorschr somme [te moeg] insgelijck mede vrijstaende Verrooten 

een veerdel iaers voor den verschijndach die voorschr pennongen te moegen 

opseggen, sonder arch ofte list 

 

1669. den 18 9ber 

Judex Adolph van Rensen 

Assess: Gerrijt Paeschen 

Jan Spraekstede 

 

Compareert Lambert Kempers Merrije sijn huijsvrouwe woenachtich tott 

Weerseloe tutore viro ende bekennen opgenoomen te hebben van Geert 

Severt toe Dulder 

eene somma van 40. dalers ad 30. stuver t’stucke beloevende iaerlix ende alle 

iaer de interesse te betalen op den 18. 9ber 8. dagen [voor off] nae onverhaelt 

iaerlix twee daler, waervan hett eerste iaer rente sal verschijnen op den 18. 

9ber. 16[69]70. verhijpotheserende tott special onderpandt haeren 

toebehoorigen gaerden gelegen aen Berent Herincks camp ende metten 

anderen eijnde aen Cuijper Lubbert huijs dewelcke in cas van misbetalinge 

daer voor wort verbonden om sich altoos cost en schaedeloes daeraen te 

moegen verhaelen alles sonder argh ofte list 
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Anno 1669 den 22. 9ber. 

Judex Adolph van Rensen 

Asses; Jan Spraekstede 

B. Nijkercke 
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Compareert Jan Smudde Geese eheluijden bekennen opgenoomen en 

ontfangen te hebben van Hermen Schoemaeker vrijgeselle eene somme van 

sestigh gulden deselve iaerlix te verrenten mett drie Carl. gulden sulx op alle 

Martini waervoor VeltHermen soe voor capitael als rente soe daerop verloopen 

mochte sich als borge principael ingelaeten, tott welcker fine voorschr. 

Smudde aen VeltHermen voor guarrandt en onderpandt stelt sijn halven Cotte 

soe affgepaelt mett drie palen, sulx tien iaeren vaste ende soe binnen voorschr 

tien iaeren die pennongen niet weder betaelt worden, soe sal VeltHermen selfs 

eijgener vant’ onderpant verblijven, sonder enige tegenspraeke alles sonder 

argh ofte list 

 

Ick Jan Leuwen in desen gesubstitueerde richter des Ed: Landtgerichts Oldensel 

certificere ende betuijge craft deses hoe datt voor mij en mijne assessores 

Hermen Gerrijtzen en Willem Jansen in eijgener persoone erscheenen die 

hoochedgeb. Juffer Gertruijt Machdalena van Gladebeck Juffer des 

hoochadelijcken Stifts Werseloe, gesont en fris van verstande g’assist. mette 

eerweerdige hoochgeleerde Heere Joannes Leidebuijr pastor tott Weerseloe, 

haeren in deser saeken gecooren en g’approbeerden mombaer ende heeft 

mett voorbedachten rijpen beraede 
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vrijwillich uijt sonderlinge vrientlijcke affectie gedenckende haer 

hooched:gebooren vercregene ende noch dagelix [en noch] in haeren hoogen 

ouderdoom genietende diensten ende weldaeden en uijt andere sonderlijcke 

consideratien meerder, erfflijck euwelijck onwederroopelijck en 

onwederlosbaer gegeven en geeft bij [deesen] levendigen lijve mitsdesen 

eerstlijck aen haer hochedelgeb. lieve nichte die oock hooched:gebooren Juffer 

Mechelt Elijsabeth vanden Clooster haer hooched:geb. toebehoorende huijs en 
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hoff staende tott Weersel, gecoft van Juffer Elisabeth van Hoevel vrou van 

Ubbenae aen haeren hooched:geb. lieven neeve de hoochgeb. Frederich Joost 

vanden Clooster eene somme van tweehondert goltgulden staende opt’ erve 

Westerhuijs voorts aen haer hoochedgeb. lieve nichten off desselfs 

erffgenaemen, als Juffer Mechelt Elijsabeth Adona? Gertruda Henrica Maria en 

Alegunda Judit vanden Clooster alle haere hoochedgeb. donatricen goederen 

soe roerende als onroerende, mobilen ofte immobile silver en golt, soe 

gemuntet als ongemuntett, linnen en wullen soe gesneeden als ongesneeden 

gaeren tinnen en allen huijsraeden, renten obligatien actien en crediten in 

specie al hett geene soe haer hoochedgeb. uijt’ Stift Weerselo is toecomende, 

ende eijntlijck indien onvermoedelijck hett testament van de salige [Heer] 

Domheer Mulert noch mochte gedisputeert worden soedaenich datt hett 

weder inden bodel vande voorschr heer Mulert coomen mochte soe wil sij 

donatrice haer deel en anpart daervan mede gegeven hebben 
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ende geeft oock bij deesen aen haer voorschr lieve nichten voorbenoomt om 

dese en alle voorgenoemden goederen bij haer donatien als neeve ende 

nichten, van haer hoochedgeb. donatrice daer van bij deesen te moegen 

laeten keeren ende wenden haerer gevallen, doende sij hoochedg. donatrice 

daervan bij deesen vollencomene cessie transport tott erfflijck profijt van dese 

donatrice?  

welcke donatrice inter vivos, sij hoochedgeb. donatrice wil voor vast en 

bundich geholden hebben en versocht datt sij ten allen tijden effect sortieren 

moege, soe als hett eniger wijse, als oock nae rechte gescheeden can ofte 

mach, mett beloftenisse deser donatie nimmermeer te {?} maer altoos te staen 

wachten en waren onder renunciatie van alle exceptien en privilegien dessen 

enichsings contrarierende, alles oprecht 
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ter waerheijts oirconde en tott bevestenisse deeses is deese donatie ten 

prothocollo gebracht, soe op deesen pergementen brieve geschreven en van 

haer hoochedgeb. donatrice en van mijn gesubstitueerde richter 

ondergeschreven en versegelt  

aldus gedaen binnen Weerselo den 22. 9ber xvi hondert negen en sestich 

 

Onderstont 

 

Gertruijt Maghdalena 

van Gladebeck 

 

locus sigilli 

 

Joes Leidebuijr 

Ecclesiastis Werseloensis 

als vercooren mombaer 

 

locus sigilli 

 

Joan Leuwen 

locus sigilli 
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1669. den 27. 9ber 

Judex Adolph van Rensen 

Assess: Gerrijt Paeschen 

Jan Spraekstede 
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Compareert Geert Falkenkerst mett Fenne sijn huijsvrouwe tutore viro ende 

bekennen ewich, erfflijck commervrij en onbeswaert vercoft te hebben gelijck 

sij alnoch vercoopen craft deeses aen Geert ten Binckhorst Stijne sijn huijsvrou 

inde Marcke Lutte woenachtich sekere haere toebehoorige maete gelegen 

indie Marcke Lutte inde Elffter horne ter sijden en naest Hengelmans maete, en 

aent’ Velt, mett alle daertoe gehoorende recht en gerechticheijt sulx alles voor 

eene somme van pennongen [den] dewelcke vercooperen ten geneuge 

bekennen ontfangen ende voldaen te sijn, beloevende daervan te staen 

wachten en waeren onder verbant [van] van vercooperen goederen, geene 

g’eximeert dewelcke daervoor worden verhijpotheseert  

doende derhalven daer[halven] daer van cessie transport en opdracht tott 

profijte van cooperen ende desselfs erffgenaemen, alles sonder argh ofte list 

alles in meliori forma 

 

183 

 

1669. den 27. 9ber 

Judex Adolph van Rensen 

Assess: Gerrijt Paeschen 

Jan Spraeckstede 

 

Compareert Eskes Arent Swenne eheluijden tutore marito woenende opdie 

Nije Stat tot Wersel ende bekennen deuchdelijcker schult schuldich 

opgenomen en ontfangen te hebben inden iaere 1660. op Michaeli, eene 

somme van drie hondert dalers den daler ad 30. stuijver van Jan in de Reest 

mett beloftenisse op alle Michaeli deselve te verrenten mett 5. per cento. 

Settende tot versekeringe tott een speciael onderpant haer eijgen 

toebehoorige huijs mette annexe landerijen en alle daertoe gehoorende recht 

en gerechticheijt gelegen opde NijStadt, metter eener eijnde aen Schutten lant, 
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en aen Moekotten Stege aenden anderen eijnde, waeraen renthefferen haer 

guarrant altoos cost en schaedeloes sullen moegen verhalen alles in meliori 

forma, die loese en opsage na landtrecht een ieder voorbeholden 
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1670. den 25. Jan. 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Kettwick 

Jan Spraeckstede 

 

Compareert die E.E. Wernerus Hoofslach i.u. Dr. en Mechelta Helmich 

eheluijden tutore viro ende bekennen deuchdelijck schuldich te sijn aende E.E. 

Peter de Greeve ende Aeltien Arentzen eheluijden eene somme van duijsent 

Carl. gulden, beloevende [daervan] iaerlix ende alle iaer daer van te betalen 6. 

per cento, de rente verschijnende op den 1. Jan. 1671 ende soe vervolchlijck 

tott die afflosse die aen beijden sijden een halff iaer te voorens sal vrij staen te 

denuntieren, verhijpotheserende daervoor tott [een] special onderpandt haer 

eijgendoomlijcke erve ende goet Blanckenvoort gelegen inde marcke Rossum 

cum annexis, waeraen die heer rentheffer altoos sich cost en schaedeloes can 

aen verhalen alles sonder eenich archlist, alles sonder enige exceptien 

 

1670. den 31. Jan. 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Joes Kettwick Jan Spraekstede 

 

Compareert Jan Muller borger alhier mett Jenneken sijn echte huijsvrouwe 

present wesende mett hem als mett haeren man en mombaer g’asst. en 
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becanden opgenoomen te hebben vande E. Anneken Visbeecke wed: van 

salige Jan Wijnties eene somme van twee hondert gulden ad 20.  
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stuijver hett stucke tott dempinge haerer schulden en haeren geneugen wel 

aengelecht, belovende daeromme de voorschr somme iaerlix te willen 

verrenten tegens ses ten hondert sonder enige cortinge en sal de eerste rente 

daervan coomen te verschijnen op Jacobi 1671. mett conditie dattet heffersche 

sich wil genoegen laeten mett vijff per cento indien twee maent nae den 

verschijnsdach de rente betaelt wort  

voor welcke capitael den verschijnende renten rentgeveren mitsdesen 

realiseren en veronderpanden in specie haer wijder vrije allodiale en 

eijgendoomlijcke bouwlant geheeten den Duijvelscamp omtrent van ses 

mudde geseijs achter de Hulsbecke inde buijrschap Gammelcke deesen 

gerichte gelegen, voorts generaliter alle haere voordere goederen 

 

Compareert Jan Christen Geese sijn huijsvrouwe g’assisteert als mombaer mett 

haeren man vernoomt en bekende oprecht en deuchdich schuldich te sijn aen 

Aleijdt Stavermans weduwe Waterhams de summa van hondert en vijfftich 

daeler al 30 st. ‘t stucke, procederende van verstreckte, en ter neuge wel 

ontfangene pennongen, beloovende deselve jaerlijx en alle jaer te verrenten 

het hondert met ses diergelijcke daeld. vrij geldt, waer van d’eerste renthe 

verrenten sal den 10. Augusti deses jaers aenstaende, ende soe voorts alle jaer 

tot  
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tot de tijdt der losse, denwelcke (: sullende geschieden op voorn. 10. Aug: :) 

een vierendeel jaers te vooren sal aengekundight worden, en stelden 

comparanten tot een speciael hijpotheecq van voorn. capitael, en te 

verloopene interessen, haere eigendoomelijcke wooninge, Christens wooninge 

genant, in d’Lutte landtgerichts Oldensel gelegen, mette annexe drie mudde 

bouwlandts, die koeweide en twe dach werck hoijlandts, om sich daer aen ten 

allen tijden cost ende schadeloos te verhalen, voorts generaliter alle haere 

andere goederen, tegenwoordige ende toecomende, beloevende mede ten 

allen tijden, versocht sijnde, naeder ende beter vestenisse te doen voor voorn: 

capitael en te verloopene interessen, alles sonder arch offte list 
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1670, den 1. Maij 

Judex Adolph van Rensen 

Assess: Gerrijt Paeschen 

Jan Spraekstede 

 

Compareert Arents Geert, ende Hermken sijn huijsvrouwe tutore viro, ende 

bekennen opgenoomen en ontfangen te hebben vande E. vrou Anna Ronde 

weduwe Roscamps een somme van hondert daler, ieder stucke ad dertich 

stuijver, beloevende daervoor iaerlix ende alle iaer precise te betalen ses 

dergelijcke dalers pro interesse, en sal de eerste rente verschijnen als heeden 

over een iaer, stellende soe wel voor hett capitael en interesse soe daerop 

verloopen mochte tott een speciael onderpant haer eijgen toebehoorige 

woeninge liggende in Gammelcke aldernaest den Buijr Mersch en in genere 

alle sijne hebbende soe mobile als immobile goederen, waeraen glte. vrou 

rentheffersche in cas van misbetalinge sal hebben cost en schadeloes te 

verhaelen, en heeft sich tott meerder assecuratie Evert Groothuijs in 
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Gammelcke meer ingelaeten voor deese schult als borge ten principael en die 

losse aen beijden sijden reserverende mits denuntiatie van een halff iaer te 

bevoorens alles sonder enige exceptien 

belovende hier van altoos beter vestenisse te doen sonder archlist 

 

in de linker marge: 
 
Dese acte is gecasseert, vermits dieselve vergroetet ad 100 ricksdaler door 
Christoffer Hampsinck, glijck ervintlick int jaer 1680? den 3 Mai, ergo dese 
krachtloos, attestor Ger: Hulsken, secret. 
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1670. den - 13. Maij 

Judex substitutus Joes: Kettwich 

Assess: Hermen Mullers  

Adriaen Mullers 

 

Compareert Berent ter Groone Ale sijn huijsvrouwe sij Ale g’assist. als 

mombaer mett haeren voorschr eheman, woenende inde Marcke Boeninge, 

gerichts Oldensel ende becanden datt sij van me vrouw Anna Gertruijd vanden 

Clooster genant van Rensen, en Juffer Henrica Maria vander Clooster 

gesustere, gefinieert?, opgenomen en ontfangen hadden, die somme van vijff 

hondert Carl. gulden ad 20. stuijver hett stucke, mett beloftenisse deselve 

iaerlix en alle iaer te verrenten mett ses per cento van ieder hondert, daer van 

hett eerste iaer rente sal verschijnen op den den 13. Maij 1671. en iaerlix soe 

voort ter tijtt der afflosse, dewelcke sal geschieden nae voorgaende opsage 

[van] van een halff iaer te bevoorens in harden gelde, stellende daervoor tott 

een waeren en specialen hijpotheek [ {?} ] haren eijgen toebehoorigen 
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gerechten tiende groff en small vant’ erve Groneman in Boeninge gerichte 

Oldensel, ten eijnde renthefferen bij misbetalinge van rente ofte capitael haer 

daeraen cost en schaedeloes sullen moegen verhalen, renuntierende van alle 

exceptien, soe hier tegen gedacht mochten worden ter contrarie, alles noch 

ampter? beloevende 
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Den 24 Maij 1670. 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraekstede 

Gerrijt Paeschen 

 

Compareert Derck Oelerinck Swenne sijn huijsvrouwe tutore viro en becanden 

deuchdelijcker schult schuldich opgenomen en ontfangen te hebben van Jacob 

ten Brinckhuijs te Hengelo Maria Joachims Spijl eheluijden eene somme van 

drie hondert vijfftich Carl. gulden beloevende deselve iaerlix en alle iaer te 

verrenten ad 5. per cento, tott die afflosse toe denuntierende sulx een halff iaer 

voorden verschijnsdach die rente vande - 350. gulden iaerlix op Martini 

verschijnende  

bekennen verders Swenne Oelerincks g’asst. mett haeren mombaer Henrich de 

Muller op de Hulsbecke en Lucas Oelerinck haeren soone in Cleijne Drijne 

noch opgenomen en ontfangen te hebben van Jacob ten Brinkhuijs en Maria 

Joachims Spijl eheluijden, voorschr een somme van tweehondert Carl. gulden, 

belopende deselve iaerlix op den .24.? Maij te verrenten 5. per cento, stellende 

tot versekeringe en een speciael onderpant hett 4de part vant erve Oelerinck in 

Cleijne Drijne gelegen waeraen voorschr Jacob ten Brinkhuijs desselfs 

erffgenaemen ofte holder deses, haer guarrant altoes cost en schaedeloes 

sullen moegen vehalen, verders verhijpotheserende alle haer andere goederen  
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Compareert Lubbert Hassinck Engele Selverdinck eheluijden tutore viro en 

bekent versett te hebben aen Jurrien ten Segger Anneken Berfloe eheluijden 

een halff mudde bouwlants aen Jan Lubbertinks lant en een halve maete bij 

Swaferinck in Drijne, sulx voor een somme van 375 gulden waer[voor] van 

renthefferen ter tijt haerer betalinge toe iaerlix sullen trecken hett nie van 

voorschr boulant en maete sonder eenige costen nae aestimatie voorgaende 

van goede mannen, tot die afflosse toe dewelcke partijen sullen vrijstaen een 

half iaer van te vooren aente condigen, alles sonder eenige exceptien soe hier 

tegens connen erdacht worden 

 

A. van Rensen  

 

1670. den 22. octob. 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Gerrijt Paeschen 

Jan Spraekstede 

 

Compareert Jr. Wilhelm Doijs tot Deventer ende heefft in de beste forma 

rechtens geconstitueert ende bevolmachticht, constituerende ende maekende 

machtich bij desen den E. procurator Andrees Smitt, om des heeren 

constituants saken, soe tegens d’Heere Ritm. Twickel 
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als de vrouw weduwe Helmichs ende anders te vervorderen, in cas van 

oppostie te convenieren, ende deselve ten uijteijnde te brengen, sodaenich als 
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off d’Heere constituant selffs present sijnde, soude connen off mogen doen, 

beloevende sulx van waerden te houden, etiam cum potestate substituendi, 

clausulis ratihabitionis, indemnisationis, caeterisque alijs de jure solitis in 

communi forma 

 

Compareert Jan Wolters ten Caete en Geertken Lubberts eheluijden tutore viro 

woonende in de buijrschap Hertmen landtgerichts Borne, en bekennen 

opgenomen en ontfangen te hebben van Geertken Hindrix Grevinck? [ g’asst. 

mett Gerijt Meijster?] een somme van sestich Car. gld, ad twintich st. t’stucke, 

belovende daer voor jaerlijx en alle jaer precise te betalen drie dergelijcke gld. 

pro interesse, waer van het eerste jaer renthe op Martini 1671. sal verschijnen, 

tot den effectuele afflosse toe, welcke met denuntiatie van een halff jaer voor 

de verschijnsdach sal geschieden, stellende daer voor tot onderpande haer 

eijgen toebehoorige landt van ses spindt rogge geseijs, liggende in Dulder, 

aldernaest Mollenbroecks landt, liggende in’t midden van’t nije landt soo 

genoomt wesende specialijck daer voor wordt verhijpotheseert generaliter 

iaelijck alle haere goederen waer aen rentheffersche altoos haer guarand can 

aen verhaelen, alles sonder arch offte list 
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1670. den 16. Novemb. 

Judex substitutus Lambert Pott  

Assess: Jan Wijckinck 

Hermen Sluijter 

 

Compareert die Hooched. Geb. Geertruijt Magdalena van Gladebecke Stiffts 

Juffer tot Weerseloe, g’ass.t. met de heer Joes Leijdebuijr, pastor tot Weerseloe, 

haeren in desen gecooren en toegelaeten mombaer te kennen gevende, dat 
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door ‘t overlijden van den sael. Ernest Hendrick Glauw, genaemt Mulaerd, in 

sijn leven Heere te Gronsmeule, sij als outste op den straete als erffgenaeme 

bevestiget is, tot die Gronsmeule ende leengoederen, verders mede tot 

d’allodiaele goederen bij den sael. Heeren Mulaerd met doode ontruijmt, 

welcke actie ende recht als Juff: comparantinne door’t overlijden van den sal: 

Heer Mulaerd gekregen heeft tot desselffs nalatenschap, verclaert dieselve 

vollencomentlijck te cederen en te transporteren op haren lieven neve den 

Hooched. Geb. Frederick Joest vanden Clooster, ten dien eijnde hem macht en 

authoriteit gevende, om op sijnen eijgenen naeme, soe als den heere 

cessionaris het alderbequaemst mach sijn, het recht tot die Gronsmeule, leen 

als andere allodiale goederen Juffer cedentinne als erffg, competerende te 

vervolgen, ende daer mede te doen als met sijn eijgen- 
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doementlijcke andere goederen nae sijn believen, en om meerdere vestenisse, 

versocht Juffer comparantinne en cedentinne, [dat] dese acte in val noodich in 

die gerichten, daer dieselve van doen mochten sijn, te laten prothocolleren 

 

1670. den 7. Decemb. 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Gerrijt Paeschen 

Jan Spraeckstede 

 

Compareert Berent Teselinck, Geesken sijne echte huijsvrouwe, woonachtich in 

Dulder tutore viro, ende bekennen deugdelijcke schuldt schuldich te sijn 

aenden E. Joan ten Broeck ende sijne erffg, de somma van hondert Car. gld. 

baven het gene sij comparanten aen welgl. Ten Broeck volgens obligatie de 

dato den 19. Aprilis 1662. die in volle weerde ende in haer geheel blijfft  
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in de linker marge: 

 

schuldich blijven 

 

monterende ter somma van hondert daelder waer van comparanten evenswel 

haer quota averich is vijfftich gld. sijnde alsoo met bovengemelte hondert gld. 

een capitael van hondert daeld. ad. 30. st. t stuck, en belooven bovengl. 

eheluijden jaerlijx en alle jaer op allerheijligen pro interesse te betalen aen 

welgl. Ten Broeck offte sijne erven ses dergelijcke dal: per cento, en stellen tot 

een waer hijpoteeck haer eijgen vrij toebehoorich stucke landts in den 

Daggelkampen gelegen haer bij delinge toegevallen 
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alsoo gelegen aen Rottgerincks braecke ende Melincks Venne in voorschr 

Marcke Dulder om in cas van misbetalinge soo van capitael als interessen den 

rentheffer sich alsdan [ofte] daer aen cost en schadeloos sal mogen verhalen, 

alles in meliori forma 

 

1671. den 16. Jan. 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Gerrijt Paeschen 

Jan Spraeckstede 

 

Compareert Anna Benoit, weduwe van zal. Henrick Helmich g’ass.t. met haeren 

schoonsoone Hermen Kip, haeren in desen gecooren ende toegelaten 

mombaer ende bekende voor haer ende haere erffgenaemen eeuwelijck, 

erfflijck, onwederlosbaer commervrij ende onbeswaert, exempt heeren lasten 



 

 

171

en bourschuldt tegenwoordich bevonden ad vijfftich daeler vercofft te hebben, 

gelijck sij doet cracht deses aen den E. Joan ten Broeck ende sijne erffg. haer 

eigendoomlijcke erve ende goet Braeckman gelegen in de bourschap 

Boeningen, landtgerichts Oldensel met alle sijn recht ende gerechticheijt, sulx 

voor eene somma van penningen die sich glte vercooper, sich goede ende 

vollencomene betaelinge bedanckte, doende voorschr vercoopersche [mits] 
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mits desen cessie, transport en opdracht van’t voornoomde erve tot erfflijcke 

proufijte van voorn. cooper ende desselffs erffg, beloovende desen coop te 

staen wachten ende waeren, als nae landtrechte behoort, onder verbandt van 

haer persoon ende goederen, ende in specie haer eijgen toebehoorige thijnde 

over het erve Brinckhuijs in Doringen, met den Weijdecamp in de Leemstege, 

die pro evictione daer voor worden verbonden, [allen sonder arch offte list] 

waer aen cooper sijn guarand cost ende schadeloos sal mogen verhalen, alles 

oprecht 

 

1671. den .11. Martij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Gerrijt Paeschen 

Jan Spraeckstede 

 

Compareert Fenneken ten Veerde, wed: van sal: Egbert ten Veerde, geassisteert 

mett Albert Wilminck, haere in deesen gecooren momber, neffens Jan 

Wilminck mombar van die kinderen van sal: Egbert ten Veerde, bekenden 

alnoch cracht coopsedel d’anno 1664 eewijch, erfflijck commervrij en 

onbeswart vercoft te hebben doende sulx bij deesen an Jan Frierken? Geesken 

sijn huijsvrouwe seeker stucke lants, mett sijn olde ende niewe gerechticheijt, 
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gelegen in Driene, gerichts Oldensael, mett die eine sijdt an Hemminx lant, en 

die ander sijdt an Hollinx lant, voor die somma van pennongen, bij 

vercooperen ten vollen en genoege ontfangen, doende des wegen cessie 

transport ende opdracht, tott profijte van cooperen ende desselfs 

erffgenaemen, mett beloftenisse den selven coop staen wachten en waeren, 

onder verbant van haere persoone en goederen, alles oprecht 
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1671. den. 18. martij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Gerrijt Paeschen 

Jan Spraeckstede 

 

Compareert Wolter Engberinck in Hasselo gerechts Oldensael, en Geese sijn 

huijsvrouw tutor Stephano Kettwich secretar: hebben mett rijpe deliberatie, 

vrijwillich onweederroopelijck gegeven gelijck sij geven cracht deeses, aen 

haeren soon Jan, die som: van vijfftich dal: die beste coe en bedde, sulx te 

geneeten en te profijten nae afflijvicheijt van voors: donateurs, als bij versterff 

derselver in hunne nalatenschap alsdan bevonden sal worden (: legitima 

reliquorum liberum salva:) daer beneffens sal voor Jan, nae doode van sijne 

ouderen off donateurs, mett sijn susters en broer in forma voors: ter gelijcker 

deijlonge gaen en treden voor welcke gifte off beneficie hunne gmte. soon Jan 

geholden sal weesen, sijn oude ouderen in haeren aerbeijt, cranckheijt off wat 

iets voor muchte vallen, in alles trouwelijck hantreijckinge helpen te doen, soe 

als een gehoorsaem kint betaemt, en schuldich, sal mede voors: gen. 

Engberinck vrij staen te trouwen en sijn vrouw bij sijne ouders moegen 

inbrengen, alles onder conditie nochtans hett gestipuleerde achter te volgen, 

en soe mochte geboeren, datt gmte. Jan Engberinck buijten sijn ordonaris 
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aerbeijt, iets sij buijten off binnen lants quame te gewinnen, sal hij tselve 

moegen keren en wenden, naer sijn welgevallen, en sal sulx in voorn. vijfftich 

dal: niet gerekent worden, welcke donatie off giffte gmte Wolter Engberinck, 

en Geese Engberinck belooft hebben en belooven cracht deeses, noijt te willen 

revoceren, maer ter contrarie in waerden behouden, onder renuntiatie van alle 

exceptien, deesen eenichsints contrarierende, mett versoeck datt dit ten 

prothocollo van vrijwillige jurisdictie moege gestelt worden, alles oprecht 
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1671. den 19. Martij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Gerrijt Paeschen 

Jan Spraeckstede 

 

Compareren Everwijn van Stede en Herman Beer, als respective volmrs. ende 

mede erffg. van die naegelatene huijsvrouwe van zal: Leeuwericks Lambert 

gelijck oock Joan Leeuwerick onderrichter als mede cessionarius, vande drie 

Hollanders erffg. van zal. Leeuwericks Lambert, ende bekennen, dat in 

d’erffnisse bevonden is een coopbreeff in dato den 19. Maij 1644. van een 

stucke landts gelegen in die bourschap Lemseloe, landtgerichts Oldensel in 

Leeuwericks Lamberts camp, met die eene sijdt aen de becke nae Lansincks 

maete, ende d’ander sijdt aen vercooper sijn landt, den eenen eijnde aen 

Wever inden? Leeuwerick sijn landt, ende den anderen eijnde aen Deterts 

maete met alle daertoe gehoorende recht ende gerechticheijt, oude ende 

nieuwen toebehoor, gelijck in den coopbreeff breder t’ersien, waer voor Knuijff 

Luijcken den 19. Maij 1644. schuldich was geworden de somme van derdehalff 

hondert dael: dewelcke Knuijff Luijcken voorschr altoos aen zal: Leeuwericks 

Lambert, Trijne sijn huijsvrouw verrentet en nae haer beijden affsterven bij lotte 
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onder d’erffg verdeelt, waer van zal. Trijnen erffg vervallen sijn anderhalff 

hondert daelder, ende Joan Leeuwen onderrichter als cessionairius vande 3. 

Hollanders voornt. hondert daelder, volgens coopschedull de anno 1645. den 

29. Septemb. wegens seecker stucke landes 
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bij ‘t bovengeschr stucke landes gelegen, welcke sommen Lambert Luijken aen 

ons betaelt en voldaen heefft, doende voorschr volmrs. uijt naemen der erffg. 

vollencomen cessie transport en opdracht tot prouffijte van cooper ende 

desselffs erffg, met belofftenisse van desen coop te staen wachten en waeren, 

onder verbandt van vercooperen gene uijtgesonderde goederen, die pro 

evictione daervoor worden verbonden, sonder eenicherhande exceptien, alles 

oprecht 

 

1671. den 30. Martij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Gerrijt Paeschen 

Jan Spraeckstede 

 

Compareert Hermen ten Heuvel bekendt deugdelijck schuldich ontfangen en 

opgenomen t’hebben in reden gangbaren gelde van d’E. Joest Wijntjes als 

momber van zal: {?} kinderen tot Rhene een somme van hondert dael: jeder 

stuck ad 30. st. gerekent, belovende comp.t deselve jarlijx ende alle jaer, daer 

van ses ten hondert op alle Petri acht daghe voor offte daernae te betalen aen 

welglt. Joost Wijntjes offte deren pupillen offte getrouwen possessor deses, en 

stelt compt. tot een waer hijpotheecq daer voor ten onderpande seker vierde 

part in d’hoijmate aen ‘t Asbleck gelegen, met d’eene sijdt aen Wechmans 

maete, ende d’ander sijdt aen Stuthoffs camp, item noch de kleijne Beckmaete 
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gelegen aen Toeslachs maete, om in cas van misbetalinge dese renthefferen 

sich daer aen, soo wel voor capitael als interesse cost ende schadeloos sullen 

mogen verhalen en wordt sich de losse vande rentheffer een vierdendeel jaer 

te vooren aen te kundigen voorbeholden, alles in meliori forma rechtens 
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1671. den 16. April 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Gerrijt Paeschen 

Jan Spraeckstede 

 

Compareert Lambert Hassinck, Engele sijn huijsvrouwe tutore viro en bekennen 

opgenomen en ontfangen t’hebben van Jurrien ten Segger, Anna eheluijden 

eene somme van hondert dael: ad 30. st. ‘t stucke, belovende daer voor jaerlijx 

ende alle jaer precise te betalen vijff dergelijcke daeld: pro interesse, waer van 

hett eerste jaer renthe op den 1. Maij [1680] 1672. sal verschenen sijn, tot 

d’effectuele afflosse toe, dewelcke mett denuntiatie van een halff jaer voor den 

verschijndach sal geschieden, stellende daer voor tot onderpande haer eijgen 

toebehoorige saeijlandt van een halff mud: gesaeijs, liggende in den Drijner 

Esch met eene sijdt aen Jan Lubbertinck sijn landt, en mette andere sijdt aen 

Cottmans landt, voorts generaliter alle haere goederen, waer aen renthefferen 

altoos haer guarandt konnen aen verhaelen, alles sonder arch oft list 

 

Compareert Lambert Hassinck, Engele sijn huijsvrouw, woonachtich tot 

Hengeloe tutore viro, ende bekennen eeuwich, erfflijck commervrij ende 

onbeswaert vercofft te hebben, gelijck sij alnoch vercopen cracht deses aen 

Jurrien ten Segger, Anna Berffloe 
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eheluijden haere eijgen toebehoorige hoijmaete gelegen in Luttke Drijne voer 

‘t erve Enxinck aen Swaefferts hoff, d’eene sijdt, en d’ander sijdt nae den 

kerckhoff, ende aen Jan Hassincks maete, met alle daer toe gehoorende recht 

ende gerechticheijt, sulx voor eene somme van penn: dewelke vercoperen ten 

geneuge bekennen ontfangen ende voldaen te sijn, doende voorschr 

vercoperen mits desen cessie, transport en opdracht, van d’voorn. hoijmaete 

tot erfflijcke proufijte van voorschr cooperen ende desselffs erffgenaemen, 

beloovende desen coop te staen wachten en waeren, als nae landtr. behoort, 

onder verbandt van vercoperen goederen gene g’eximeert, die pro evictione 

daer voor worden verbonden, alles oprecht, mits overleverende sijn brieven, 

soe daer van hebbende 

 

1671. den 20. April 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Gerrijt Paeschen 

Jan Spraeckstede 

 

Compareren die E.E. Warnerus Hoeffschlach J.U.D. en Mechteldt Helmich 

eheluijden als mede Gerhardt Helmich, Anna Maria ten Ham eheluijden, 

tutoribus viris, ende bekennen eeuwich erfflijck, commervrij ende onbeswaert 

verkofft te hebben, gelijck sij alnoch vercopen crafft deses aen Geert ten 

Walkotte en Greetken sijn huijsvrouw 
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haere eijgen toebehoorige hoijmaete, gelegen bij den nieuwen graven, in die 

Rossumer Marckte, landtgerichts Oldensel, genoemt Tockerlock, met alle daer 
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toe gehoorende recht ende gerechticheijt, sulx voor eene somme van 

penninghe. dewelcke verkoperen ten geneugen bekennen ontfangen t’hebben  

doende voorschr verkoperen mits desen cessie transport en opdracht van 

voorn. hoijmate tot erfflijcken proufijte van voorschr cooperen ende desselffs 

erffg, beloovende desen coop te staen wachten en waeren, onder verbandt van 

verkoperen goederen, gene uijtbesondert die pro evictione daer voor worden 

verbonden, alles oprecht 

 

1671. den 27. Maij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Gerrijt Paeschen 

Jan Spraeckstede 

 

Compareert Jan ten Holtwijck Aele Willems sijn huijsvrouw, woonende op de 

Nieustadt, tutore viro, en bekennen opgenomen en ontfangen te hebben van 

Jan Werners, Aele Frericks, eheluijden, woonachtich op Vriesenveen, eene 

somme van hondert gl. ad. 20. st. het stucke, beloovende daer voor iaerlijcx 

ende alle jaer precise te betalen vijff dergelijcke gl. pro interesse, waer van het 

eerste jaer renthe sal verschenen sijn, op aenstaende Maij 1672, tot 

d’effectuele afflosse toe, dewelcke met  
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denuntiatie van een halff jaer voor den verschijndach sal geschieden, stellende 

daer voor tot onderpande haer eijgen toebehoorige landt van een mudde 

saeijlandt liggende bij Geert ter Haers huijs op de Nieustadt, aldernaest aen 

Geert ter Haers landt aen d’eene sijdt, en met d’ander sijdt aen Cuijper 

Hermens landt, voorts generaliter alle haere goederen, waer aen renthefferen 

altoos haer guarandt konnen aen verhaelen, alles sonder arch ofte list 
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1671. den 3. Junij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Gerrijt Paeschen 

Jan Spraeckstede 

 

Compareert Fenne Gerritzen ten Camphuijs [ g’asst. ] naegelatene wed. van zal: 

Hendrick Lamberts woenachtich in ‘t gerichte van Oldensel in het Menevelt, 

g’asst. met Berent Lamberts tot Oetmarsen ende Geessen ten Camphuijs van 

Dulder, haere in dese gecooren mombaren ende bekent voor haer ende haere 

erffg. eeuwelijck, erfflijck, commervrij ende onbeswaert vercofft te hebben, 

gelijck sij vercoopt crafft deses aen Lubbert Hoickinck, Geertken sijne 

huijsvrouwe woonende in de Marcke Rossum, landtgerichte Oldensel haer 

eijgen toebehoorende huijs ende hoff mette annexe landerijen, met alle daer 

toe gehoorende recht ende gerechticheijt, in conformite coopcedul in dato 

den 17. 9bris 1670, sulx voor eene somme van penn: 
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dewelcke vercoopersche ten geneuge bekent ontfangen te hebben, doende 

voorschr vercoopersche mits desen cessie transport en opdracht van 

voornoombde huijs, hoff ende toebehoorende landerijen tot erfflijcken 

proufijte van voorschr cooperen en desselffs erffg.  

Beloovende desen coop te staen wachten en waeren, als nae landtrechte 

behoort, onder verbandt van haer persoon ende goederen, geene 

uijtgesondert, die pro evictione daer voor worden verbonden, alles oprecht 

 

1671. den 5. Junij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Gerrijt Paeschen 
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Jan Spraeckstede 

 

Compareert Jan Tancke, Grete sijn huijsvrouwe woonachtich in Hasselo, 

landtgerichts Oldensel, tutore viro, ende bekennen voor haer ende haere erffg. 

eeuwelijck, erfflick, commerfrij ende onbeswaert, exempt heeren lasten vercofft 

te hebben, gelijck sij vercoopen crafft deses aen Jan Janssen Deckers, Jenneken 

Steffens sijne huijsvrouwe ende haeren erffg. haere eijgendoomlijcke 

toebehoorende campjen bouwlandes van omtrent 3. schepel gesaeijes gelegen 

in het Hasseler Broeck gerichts Oldensael, mett die eene sijdt naest Wessel en 

Steffen Smitts, ende die andere sijdt naest die wed. Dreierincks hoijmede, ende 

met den eenen eijnde aen Monsr. Middachten op het Aerninckhoff {?}, met alle 

daer toe gehoorende recht 
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ende gerechticheijt, alles breder in den coopbreeff in dato den 7. Maij 1671. 

gespecificeert, sulx voor eene somma van penn: dewelcke vercooperen ten 

geneuge bekennen ontfangen te hebben, doende voorschr vercooperen mits 

desen cessie, transport en opdracht van voorn. campjen tot erfflijcken proufijte 

van voorschr cooperen ende desselffs erffg, beloovende desen coop te staen 

wachten en waeren, als nae landtr. behoort, onder verbandt van haere 

persoonen, ende geene uijtgesonderde goederen, die pro evictione daer voor 

worden verbonden, waer aen cooperen haer guarand cost ende schadeloes 

sullen mogen verhaelen, alles oprecht 

 

1671. den 6. Junij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Gerrijt Paeschen 

Jan Spraeckstede 



 

 

180 

 

Compareert Pauwels Lucas, Roeloffken eheluijden, tutore viro, ende bekennen 

deugdelijck en oprecht schuldich te sijn aen d’adelijcke jufferen des Stiffts 

Weerselo vijfftich daeler ad 30. st. het stucke gerekent, welke somme sij 

belooven jaerlix ende alle jaer te verrenten met twee en een halve dergelijcke 

daelder per cento, waer van het eerste jaer renthe op Simon Judae 1671. sal 

verschenen sijn, tot d’effectuele afflosse toe, dewelcke 

 

in de linker marge:  
 
Dese obligatie en acte van 50 daler van den 6. Junij 1671, is ingevolg 
vertoonde quitantie so? gerichtlick overgelevert 
gecasseert op den 8ten 9ber 1684 
Quod attestor Ger: Hulsken, secret. 
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met denuntiatie van een halff jaer voor den verschijndach sal geschieden, 

stellende daer voor tot onderpande haer eijgen toebehoorende landt, liggende 

op de Nieustadt in Weerseloe, oren olde Wegeninck maete, groot omtrent 3. 

schepel gesaeijs, voorts generaliter alle haere gene uijtgesonderde goederen, 

waer aen renthefferen haer guarand altoos cost ende schadeloos konnen aen 

verhalen, sulx tot proufijte van d’armen, alles sonder arch off list 

 

1671. den 16. Augusti 

Judex Adolph van Rensen 

Assess: Gerrijt Paeschen 

Jan Spraeckstede 
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Compareert d’E. Warnerus Hooffslach J.U.D. ende Mechteldt Helmich 

eheluijden, tutore viro, ende bekennen eeuwelijck, erfflijck, commerfrij 

onwederlosbaer ende onbeswaert vercofft t’hebben gelijck sij vercoopen crafft 

deses aen d’heere Rentmr. Everhard de Reiger, [Gertruijdt] Catharina Filiau 

eheluijden, alsmede aen Wessel Janssen, ende hare erffg. haere eijgen 

toebehoorende tijnde, gaende over eenige stucken van de beijde erven 

Wenningen gelegen in Doringen, landtgerichts Oldensel, sulx voor eene 

somme van penn: dewelcke vercooperen ten geneuge bekennen ontfangen te 

hebben, doende voorschr vercooperen mits desen cessie transport en 

opdracht van voorn. thijnde 
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tot erfflijcken proufijte van voorschr cooperen ende desselffs erffg, beloovende 

desen coop te staen wachten en waeren, als nae landtr. behoort, onder 

verbandt van haere personen ende geene uijtbesonderde goederen, die pro 

evictione daer voor worden verbonden, waer aen cooperen haer guarand cost 

ende schadeloos sullen mogen verhalen, alles oprecht 

 

1671. den 2. septemb: 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Gerrijt Paeschen 

Jan Spraeckstede 

 

Compareert d’E. Berent Geerdinck, woonachtich tot Borne, vertoonende sekere 

volmacht in dato den 1. Aug. 1671 voor d’heere Schultes Bernardt Holt tot 

Zwolle, wettelijcken uijtgegaen, bij dewelcke comp.t. door den Hooch Ed. Geb. 

Jan Mulaert tot Voorst was geconstitueert ende bevolmachtiget, omme aen 

den E. Jan Bourrichter Verwerck in de Lutte voor desen Gerichte te cederen 
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ende te transporteren alsodanich vrij ende allodiael goet ende erve genaemt 

het Roockhuijs, gelegen inde buijrschap Lutte, landtgerichts Oldensel, als 

Hoochgl.  
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Heer den 24. Octob. 1670 luijt vertoonde coopcedul, hadden vercofft, 

aengesien sijn HoochEd. de cooppenn: den laesten met den eersten ten 

geneugen en vollencomen waeren voldaen ende betaelt, sodaene constitutie 

in ‘t gerichte g’examineert ende in weerden gekent sijnde, compareerde Jan 

Bourrichter Verwerck voorg. grondelijck assererende ende verclarende, dat 

offwel bovenglte coopscedul ende volmacht op sijn persoon is slaende ende 

gedirigeert, echter en des niettemin in der daet waer, dat hij voorgl. goet niet 

voor hem, maer ten behoeve van d’E. Joan van Sloet hadde gekofft, hoewel om 

consideratien desselffs naem niet mach sijn uijtgedruckt, wien ten gevolghe 

den voorgl. constitueerde ende volmr. Geerdinck, cracht sijner hem mede 

gedeilde constitutie off procuratie den eijgendom van voorgeschr erve ende 

goet, met allen aencleeff van dien, hooge ende leege landerijen, recht ende 

gerechticheijt, ap- en dependentien, nicht uijtbesondert, met warmer handt 

dede cederen, transporteren ende overdraegen aen welgl. Jan v. Sloet ende 

Margreta Warners eheluijden, met vertichnisse ende oplatinge van alle recht 

ende pretensie oijt daer aen gehadt, onder renuntiatie van alle exceptien ende 

privilegien, desen 

 

208 

 

eenichsints contrarierende, hoe die oock souden connen offte mogen worden 

erdacht, ende vermits constitueerde bevolmachtiget sodanich, dat hij vermach 

te doen, wat [hij] constituent present sijnde, soude konnen ende mogen doen, 
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soe deede compt. bij desen voor alle evictie op ende aensprake, soo eeniger 

op voorgl. goet bij jemandt soude konnen off mogen pretenderen, 

veronderpanden ende verbinden, alle sijnes comp.ts principalen ende 

constituents in desen gerichte offte elders gelegene goederen ten fine de 

coopere daer aen tot allen tijden sich cost ende schadeloos mogen verhalen, 

alles sonder arch offte list, ende heefft volmr. voorschr versocht, [den] Herm: 

Roeck secret. den versegelden brieff neffens d’heer Richter mede te helpen 

versegelen ende subscriberen  

in meliori forma 

 

Tenoir vand’ volmacht 

 

Ick Bernhard Holt, in der tijt van wegen d’Hoocheijt Scholtis van Zwolle ende 

over Zwoller karspel, doe kondt ende certificere mits desen, dat voor mij ende 

mijne coernoten Henrich Zueisen? ende Jan Mensinck in den Gerichte 

gecompareert is d’Hooch Ed: Geb.  
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Johan Mulaert tot Voorst, ende heefft in de bestendichste forme rechtens 

volmachtich, gelijck sijn Hooch. Ed. Geb. volmachtich maeckt mits desen Berent 

Geerdinck, woonachtich tot Borne, omme uijt sijnes Heeren comparants naeme 

ter plaetse daer ende in manieren als het behoort, te doen gebeurlijcken 

opdracht ende transport van het vrije allodiale erve ende goet genaemt 

Roockhuijs gelegen inde buijrschap Lutte, gerichte Oldenzael, ten behoeve 

ende erfflijcken profijte van Jan den Buijrrichter Verwerck, sijn huijsvrouw ende 

haeren erffg. ende sulx in conformiteit van die daer over opgerichte 

coopcedule in dato den vier en twintichsten octobris des jaers sesthijn hondert 

seventich ende vorders daer in ende omtrent alles te doen, het geene hij Heere 
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comparant selffs present sijnde, soude konnen offte moeten doen, idque sub 

clausulis ratihabitionis ac indemnitatis, 

sonder argelist, in waeren oirconde hebbe ick Scholtis desen met eijgener 

handt ende segel bekrachticht, actum Zwolle in den jaere sesthijn hondert een 

en seventich, den eersten Augusti 

 

Onderstondt 

Bernard Holt  

LS 
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Compareert Anna Benoit, weduwe van zal: Henr. Helmich, g’asst. met Jan van 

Santen, haeren tot deser saken gecooren ende toegelaten mombaer, gelijck 

oock Stoffer ende Gerhardus Helmich, hare beijde soone, ende bekennen 

erfflijck, eeuwelijck onwederlosbaer, cummerfrij ende onbeswart vercofft 

t’hebben gelijck sij vercoopen crafft deses aen Lambert ten Caete, Anneke 

Adams eheluijden, woonende tot Borne, haere eijgen toebehoorende thijnde, 

groff ende smal, gaende over ‘t erve Brinckhuijs te Doeringen, gerichtes 

Oldensel, sulx alles voor eene somma van penningen, die sich glte. vercoopere 

goede ende volencomene betalinge deden bedanckten, doende voorschr 

weduwe ende haere soons van de [voorschr] thijnde mits desen cessie 

transport ende opdracht tot erfflijck behooff ende profijte van voorschr ten 

Caete, sijn huijsvrouw ende erffg. belovende desen coop te staen wachten en 

wahren, als nae landtr. behoort, onder verbandt van haere ende haere glte. 

twee soons, quilibet in solidum geene uijtgesonderde goederen, die pro 

evictione daer voor worden verbonden, waeraen glte. cooperen haer regres 

cost ende schadeloos sullen mogen verhalen, alles oprecht ende hebben glte. 

cedenten versocht, dat den secret. Roeck den besegelden brieff harent halven 
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soe daer uijt gemaeckt wordt mede mochte versegelen ende subscriberen, in 

meliori forma 
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1671. den 18. Novemb. 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Herman Roeck 

Joan Wijckinck 

 

Compareert Warnerus Hooffslach J.U.Dr. ende Mechtelt Helmich eheluijden, 

tutore viro, bekennen dat sij van d’E. Laurents Wijntjes ende Anna Gebina 

Mettinck eheluijden opgenomen de somma van vijffhondert negen en vijfftich 

Car. gulden, ad 20. st. ‘t stucke, met belofftenisse deselve jaerlijx op den 18. 

Aprilis te willen verrenten met vijff pro cento vrij gelt, sonder affcortinge en sal 

het eerste jaer hijr van comen te verschijnen op den 18. Aprilis 1672. en 

hebben comparanten voor het voorschr capitael, interesse, en costen, soo daer 

op loopen mochten, in specie verbonden die beijde thijnden, soo haer 

toecomen uijt d’erven Vastert ende Severt in de bourschap Gammelke 

gelegen, en haer quota, soo sij hebben in de maete, die Schaebeckmaete 

genoomt, aen die Schaebecke gelegen, voorts generaliter alle haere geene 

uijtgesonderde goederen, hebbende ende toecomende, waer die oock 

mochten gelegen wesen, submitterende deselve alle heeren hoeven van 

justitie, onder verbintenisse des versocht sijnde ten allen tijden beter 

vestenisse te willen doen, renuntierende tot dien eijnde van alle exceptien, 

beneficien ende privilegien van rechten, die haer offte den haeren desen 

eenichsints ter contrarie solde konnen releveren, ende in specie d’exceptie non 

numerata pecunia divisionis, alles tot d’afflosse toe, dewelcke met denunciatie 

van een halff jaer bevorens 
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sal mogen geschieden, alles sonder arch offte list, ende hebben rentgever 

beloofft den versegelden brieff, soe hijr uijt mochte gemaeckt worden, mede 

te versegelen en subscriberen, in meliori forma 

 

1671. den 19. Novemb. 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Gerrijt Paeschen 

Jan Spraeckstede 

 

Compareren de kinderen van Jan Everts tot Weerseloe, soo bij zal: Fenne 

Hesselinck ehelijck sijn geprocreert, met namen Jenneken wed. van zal: Jan 

Maselant g’ass.t. met Marten Bartelinck, haren in desen gecooren en 

toegelaten mombaer, alsmede Berent ten Groetenhuijs, Trijne eheluijden, ende 

Hendrick Servon, Berenken eheluijden, beijde woonachtich t’Hartman gerichtes 

Borne, gelijck oock Schoe Gerrit tot Borne Anna eheluijde woonende tot Borne, 

tutoribus viris, ende bekennen eeuwelijck, erfflijck onwederlosbaer, commerfrij 

ende onbeswaert exempt heeren lasten vercofft te hebben, gelijck sij alnoch 

vercoopen crafft deses aen Jan Berentsen, soone van Berent Letten, Aerne sijne 

huijsvrouw, haere eijgen toebehoorende maete gelegen in de marcke Rossum, 

landtgerichts Oldensel, op den nijen graeven, met d’eene sijdt aen Letten 

Berents maete, ende met d’andere sijdt aen Spick Hindricks maete 
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met alle daer toe gehoorende recht ende gerechticheijt, in conformite 

vertoonde coopbrieff in dato den 26. Martij 1671, sulx alles voor eene summa 
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van penn: die sich glte. vercoperen goede ende vollencomene betalinge deden 

bedancken, doende deswegen cessie transport en opdracht tot erfflijck behoof 

ende proufijte van voorn. cooperen ende desselffs erffg. belovende desen 

coop te staen wachten en waren, als nae landtr. behoort, onder verbandt van 

haere geene uijtgesonderde goederen, quilibet in solidum, die pro evictione 

daer voor worden verbonden, alles oprecht, ende hebben glte. cedenten 

versocht, dat Herm: Roeck secret. den versegelden brieff harentwegen neffens 

d’heere richter mede mochte versegelen ende subscriberen  

in optima forma 

 

1671. den 2. Decemb.  

Judex Adolph van Rensen 

Ass; Gerrijt Paeschen 

Jan Spraeckstede 

 

Compareert Hindrick olde Weheme, en Gebbe sijn huijsvrouw tutore viro, ende 

bekennen deugdelijke schult schuldich te sijn aen d’Hooch Wel Ed. Geb. 

Godert van Bellinckhaeve toe den Bellinckhoff Rentmr. des Hooch Ad. Stiffts 

Weerseloe wegens achterstendige pachten de summa van 323. gl.  

Stellende daer voor tot onderpande alle haere geene uijtgesonderde 

goederen, waer die oock gelegen 
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waer aen welglte. Heere Bellinckhoff sijn guarand cost ende schadeloos can 

verhaelen, alles sonder arch offte list 

 

1671. den 7. Decemb. 

Judex Adolph van Rensen 
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Ass: Gerrijt Paeschen 

Jan Spraeckstede 

 

Compareert den E. Derck Wijntjes ende Maria Roscamp eheluijden tutore viro, 

ende bekennen erfflijck, eeuwelijck, onwederlosbaer, commervrij ende 

onbeswaert vercofft te hebben, gelijck sij alnoch vercoopen crafft deses, aen 

Hindrick Arents, Hindrickjen ten Caete, sijne huijsvrouwe, haere eijgen 

toebehoorige huijs, met het landt daer toe behoorende, genoomt den 

Kesselerije, gelegen in de Marcke Lutte, landtgerichts Oldensel, met alle daer 

toe gehoorende recht ende gerechticheijt, sulx alles voor eene summa van 

penn: die sich glte. vercoperen goede ende vollencomene betalinge deden 

bedancken, doende deswegen cessie, transport en opdracht van voorn. huijs, 

ende landt, tot erfflijcken behooff ende proufijte van voorschr cooperen en 

desselffs erffgl. belovende desen coop te staen wachten en wahren, als nae 

landtr. behoort, onder verbandt van hare persoonen ende gene uijtgesonderde 

goederen, die pro evictione daer voor worden verbonden, waer aen cooperen 

haer guarand cost en schadeloos sullen mogen verhalen, alles sonder arch 

offte list 
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Compareert Hindrick Arents, Hindriikjen ten Caete sijne huijsvrouwe, tutore 

viro, ende bekennen erfflijck, eeuwelijck, onwederlosbaer, commerfrij ende 

onbeswaert vercofft te hebben, gelijck sij alnoch vercoopen crafft deses aen 

Geert Molthoff Fenne sijne huijsvrouwe haer eijgen toebehoorende huijs cum 

annexis, met het naeder aengecoffte landt, genoomt de Kesselerije, gelegen in 

de Marcke Lutte, landtgerichts Oldensel, met alle daer toe gehoorende recht 

ende gerechticheijt, ouden ende nieuwen toebehoor, sulx alles voor eene 

summa van penn: dewelcke vercoperen ten geneuge bekennen ontfangen te 



 

 

189

hebben, doende voorschr, vercoperen mits desen cessie, transport en opdracht 

van voorn: huijs ende landt, tot erfflijck behoff ende proufijte van voorschr 

coperen ende desselffs erffg. belovende desen coop te staen wachten en 

wahren, als nae landtr. behoort, onder verbandt van haere persoonen ende 

geene uijtgesonderde goederen, die pro evictione daer voor worden 

verbonden, waer aen cooperen haer guarand cost ende schadeloos sullen 

mogen verhalen, alles oprecht, ende hebben cedenten versocht, dat Herm: 

Roeck, secret. den versegelden brieff hoerent halven mede mochte versegelen 

en subscriberen, in meliori forma 

 

216 

 

Compareert Geert ten Molthoff, Fenne sijn huijsvrouw, tutore viro ende 

bekennen erffl. eeuwelijck, onwederlosbaer, commerfrij ende onbeswaert 

vercoft te hebben gelijck sij alnoch vercoopen crafft deses aen Goossen 

Cuijper, Geesken Busschers, eheluijden, haere eijgen toebehoorige Cotte 

genaemt de Kesselerije, gelegen in de bourschap Lutte landtgerichts Oldensel, 

met alle daer toe gehoorende recht ende gerechticheijt, hooge ende leege 

landerijen, hoe deselve naem mochten hebben, geene daer van uijtbesondert, 

in conformite vertoonde coopsedul in dato den 8. Julij 1671.  

Sulx alles voor eene summa van penn: die sich glte verkoperen goede ende 

vollencomene betalinge deden bedancken, doende voorschr vercooperen mits 

desen cessie transport ende opdracht van voorschr cotte cum annexis, tot 

erfflijck behooff ende proufijte van voorschr coperen, ende desselffs erffg., 

beloevende desen coop te staen wachten en waeren, als nae landtr. behoort, 

onder verbandt van haere persoonen ende geene uijtgesonderde goederen, 

die pro evictione daer voor worden verbonden, waer aen cooperen haer 

guarand cost ende schadeloos sullen mogen verhalen, alles oprecht, ende 
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hebben comparanten versocht, dat Herm. Roeck secret. den versegelden breeff 

harent wegen mede mochte versegelen, ende subscriberen, in optima forma  
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1671. den 28. Decemb.  

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Gerrijt Paeschen 

Jan Spraeckstede 

 

Compareren de gemeene bourmannen der marcke Gammelcke, met namen de 

Bourrichter Evert Groothuijs, Jan Werninck, Berent Geerdinck, Albert Lansinck, 

Werner Hanninck, Jan Costerinck ende Lubbert Wissinck, alsmede de rato 

caverende voor d’absente bourmannen der voorschr Marcke, ende bekennen 

voor haer ende haere erffg. deugdelijck opgenomen ende ontfangen te 

hebben van d’Eerbaere Anna Fransen hondert en vijfftich Car. gl. wegens haer 

dochter Anneken Fransen, sijnde een gedeelte van haer vaderl. goet, in welcke 

voorschr summa sijn begrepen 70. Car. gl. in conformite gerichtl. verschrijvinge 

in dato den 18. Maij 1667. waermede deselve crachteloos, welcke voorschr 

summa comparanten belooven jaerlijx ende alle jaer te verrenten tegens 6. ten 

hondert, waer van het eerste jaer renthe op aenstaende Michaelis 1672. sal 

verschenen sijn, tot de effectuele afflosse toe, dewelcke met denuntiatie van 

½ jaer voor den verschijndach sal geschieden, onder verbandt van haer geene 

uijtgesonderde goederen, quilibet in solidum, waer aen rentheffersche haer 

guarand cost ende schadeloos can verhalen, des sal Jan Werninck voorschr 

offte desselffs erffg de renthe ad 9. gld. aen handen van de dochter van Anna 

Franssen voorn. op tijt voorschr praecise betalen, alles sonder arch offte list 

 

Rensen 
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Ick Adolph van Rensen, wegen d’Hooch Ed. Mog. Heeren Staten der provintie 

van Overissel, Richter tot Oldensael, certificere mits desen, dat voor mij ende 

mijne coernoten Gerrijt Paeschen en Jan Spraeckstede sij gecompareert 

d’Heere [predicant] Gerhard. Veltcamp, praedicant alhijr, ende heefft mij 

vertoont sekere coopcedule de dato den 25. Martij 1670 waer uijt gelijck ten 

prothocolle alhijr den 16. Decemb. 1671. breder t’ersien, dat Jan ten Stopel 

ende Geertken sijne huijsvrouw vercofft hebben aen den glte. Heere Veltcamp 

Maria van Goor eheluijden, haer eijgentdoomlijck erve ende goet, genaemt 

Stopendael gelegen in de Marcke Dulder, landtgerichts Oldensel volgens 

teneur vande coopcedul voorn.t. voor twe duijsen duijsent goltgulden, van 

welcken cooppenninck sij? soude korten - 1760. Car. gl. met den interesse ten 

prothocollo verschreven den 18. Julij 1665. alsmede een capitael van 600. Car. 

gl. cum interesse, aen Geert Tonnissen ten Caete en Fije sijn huijsvrouwe den 8. 

7bris .1660. ten prothocollo verschreven en bij d’heere Veltcamp op ‘t versoock 

van vercooperen den 4. Martij 1670. ingelosset, wijders datt verkooperen 

assigneren hondert goltgl. so sij volgens gerichtelijcke verschrijvinge bekennen 

schuldich te sijn aen die kercke tot Weerseloe, daer beneffens noch seeckere 

reken. en affrekeninge met die vercooperen den 1. Decemb. 1671. ten 

overstaen van Anthoni Baterbas ende Gerh. Jan Bromlevens gehouden, waer 

bij vercoperen beloofft 
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hebben cessie en transport te doen ‘t welcke vercooperen noch in der minne, 

noch door ‘t gerichte geciteert sijnde, hebben willen doen, sulx dat mij d’Heere 

cooper en sijn huijsvrouwe versocht hebben van het gecoffte erve ende goet 
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ingevolge coopscedule opdracht te mogen doen ‘t welcke ick ampts halven 

niet hebbe connen weijgeren, dewijle den koop ende betalinge van den 

cooppenninck vollencomentlijck bewesen, cedere alsoo, transportere ende 

draege op aen den Here Veltcamp, Maria van Goor eheluijden, ende derselver 

erffg. het erve ende goet Stopendael, soo als ‘t selve verkofft is, idque in 

meliori forma 

 

Tenoir vand’ Coopscedule 

 

Op dato ondergeschr. hebben Jan ten Stopel en Geertjen Overbeecke 

eheluijden, woonende in Dulder voor haer ende haer erffg verkofft, gelijck sij 

doen bij desen haer erve ende goet Stopendael in Dulder gerichtes Oldensael 

gelegen, met alle landerijen van olts heer daer toe gehoorende, en alle nieuwe 

landerijen en aengecoffte gronden, voorts huijsen ende getimmere daer op 

staende, soe als vercooperen t’selve tegenwordich gebruijcken aen Gerhardo 

Veltcamp en Maria van Goor sijn huijsvrouwe, sijnde een vrij allodiael, 

eijgendoemlijck goet beswaert met den graeven tijnden uijt sommige stucken 

landes, ongeveer uijt  
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seven mudde landts, ende sulx voor de summa van twee duijsent goltgulden, 

ad 28 st. ‘t stucke, aen welcke cooppenn: cooper sal mogen corten een capitael 

ad seventhijn hondert en sestich Car. gld. en daer van verlopene interessen 

gelijck oock mede een capitael ad ses hondert Car. gl. en verlopene interessen, 

soe cooper op ‘t versoock van vercooperen van Geert ten Caete tot Borne den 

4.den Martij laestleden heefft ingelosset, voorts mede hondert goltgl. ad 28. st. 

‘t stucke, soo de kercke van Weerseloe competeert, alle te samen gerichtelijcke 

verschrijvingen, met welcke voorn. erve ende goet is beswaert, ende sijn hijr 
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van twe alleensluijdende gemaeckt en bij contrahenten neven bijwesende 

getuijgen geteeckent 

Sullende hijr mede het contract van coop opgerichtet den 3.den martij 1670. 

sijn gecasseert, gelijck gecasseert wordt bij deesen, en coperen haer keuze 

hebben tot den 6.den Maij aenstaende, off sij voorn. erve voor voorn. 

cooppenn: willen aenveerden, die haer bij desen wordt gereserveert, in 

erkentenisse der waerheijt alsoo gepasseert en getekent, Oldensael den 25.den 

Martij 1676 

 

Was getekent 

 

G. Veltcamp  Maria van Goer 

 

Dit is Jan ten Stopel sijn marck met eijgen handt getrocken  

X 

 

Geertken ten Staepel 

 

Willem Verrooten als getuijge 

Ger. Jan Bromlevens requistitus testis subs. 

 

NB 

De reken. van betalinge is te vinden in’t prothocol van contentieuse saken in 

dato den 16. Decemb. 1671. 

 

221 

 

1672. den 13. Januarij 

Judex substit. Joan Leeuwen 
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Ass: Gerrijt Paeschen 

Jan Spraeckstede 

 

Compareert Jan ten Achterhuijs, Fenne sijne huijsvrouwe tutore viro, ende 

bekennen opgenoomen ende ontfangen te hebben van Marrijken Hindricks, 

weduwe van zal. Esken Freriks, ende haere kinderen, Frerick ende Sweer g’ass.t. 

met haeren mombaer Everhard ter Bruggen, de summa van twe hondert en 

tachtentich Car. gl. [welcke] ad 20. st. ‘t stucke, welcke voorschr summa 

comparanten belooven jaerlijx en alle jaer te verrenten tegen vijff ten hondert, 

waer van het eerst jaer renthe op den 25. Augusti deses jaers aenstaende sal 

verschenen sijn, tot de effectuele afflosse toe, denwelcke met denuntiatie van 

een halff jaer voor den verschijndach sal geschieden, verhijpotheserende daer 

voor haer eijgendooml. goet genaemt Achterhuijs tot Losser, landtgerichts 

Oldensel, voorts generaliter alle hare geene uijtgesonderde goederen waer aen 

renthefferen haer guarand altoos cost ende schadeloos connen verhalen, alles 

sonder arch offte list 
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Compareren Jan ten Achterhuijs ende Fenne eheluijden, tutore viro, ende 

bekennen opgenoomen en ontfangen te hebben van de waerdige moeder 

ende conventualen susteren op de Glaene twee hondert en twintich Car. gl. ad 

twintich stuijver het stuck, welcke voorschr summa comparanten belooven 

jaerlijx ende alle jaer t’verrenten tegens vijff ten hondert, waervan het eerste 

jaer renthe sal verschenen sijn op aenstaende den 25. Augusti 1672. tot de 

effectuele afflosse toe, welcke met denuntiatie van een halff jaer voor den 

verschijndach sal geschieden, verbindende daer voor haer eijgendoomlijcke 

goet, genaemt Achterhuijs tot Losser, landtgerichts Oldensel, voorts generaliter 
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alle haere geene uijtgesonderde goederen, waer aen renthefferen haer 

guarand cost ende schadeloes connen verhaelen, alles sonder arch offte list 
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1672. den 15. Jan. 

Judex subst. Joan Leeuwen 

Ass: Johan Holman Dr?   

Herm: Roeck 

 

Compareert Engbert? Luijx en verbindet bij handtastinge onder desen gerichte 

sijn erve Maetman in Lemseloe, ten fine die cooperen Joan van Sloot ende 

Rodolph ten Ham sich daer aen cost ende schadeloos mogen verhaelen 

wegens onvermoedtlijcke evictie, soe jemandt op die vercoffte en huijden 

getransporteerde geheele hoijmedeken, gelegen achter d’stadts walgaerdens 

aen de stadts graffte, en halve weijdecamp, langes de stege, daer aen liggende 

voor die Bisschops poorte, en eermaels die Heere Canonick Marck toebehoort, 

mochte met rechte {?} erholden offte gewinnen, dit met renunciatie en 

vertichnise als nae rechtens behoort 
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1672. den 20. Jan. 

Judex Substit. Joan Leeuwen, 

Sebastianus Schulten: Gerrijt Paeschen 

Jan Spraeckstede 

 

Compareert Esken Nijhuijs, Fenne eheluijden, ende bekennen alnoch 

opgenoomen ende ontfangen te hebben van Jan Sanderinck veertich Car. gl. 



 

 

196 

dewelcke conform d’gerichtelijcke verschrijvinge in dato den 8. Maij 1665. 

meede sullen verrentet worden, alles oprecht 

 

Noch bekennen voorgeschr eheluijden opgenoomen te hebben van voorn. Jan 

Sanderinck seven en dertich Car. gld. 10. st. waer van het eerste jaer renthe sal 

verschijnen op Maij 1673. alles mede conform d’voorschr gerichtelijcke 

verschrijvinge, alles oprecht 

 

in de linker marge: 
 
Hijr van is een naerder acte gepasseert waermede dese beijde acten krachtloos 
de dato den 14. Maij 1681 
quod attestor Herm: Roeck secret.  

 

Compareert Jan van Sloet, Margreta Warners sijn huijsvrouw, tutore viro, ende 

bekennen [opgenoomen ende ontfangen te hebben] door {?} van schult van 

Derck Helmichs schuldich te sijn d’E. Joan ten Broeck een somme van drie 

hondert Car. guld. ad twintich st. het stucke, beloovende daer voor jaerlijx 

ende alle jaer t’[verrenten] betaelen vijff dergelijcke guldens, pro [interesse] 

cento, waer van [het eerste jaer] d’renthe verschenen sal [verschenen sijn op 

aenstaende Martini] staen? te liquideren ende op Martini jaerlijx comt te 

verschijnen, gelijck uijt d’verschrijvinge naerder sal blijken ende sulx 
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[deses jaers], tot d’effectuele afflosse toe, de welcke met denuntiatie van een 

halff jaer voor den veschijndach sal geschieden, stellende daer voor tot 

onderpande haer eijgen toebehoorende erve ende goet genaemt Roockhuijs, 

gelegen in de Lutte landtgerichts Oldensel, voorts generaliter alle haere geene 
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uijtgesonderde goederen, waer aen rentheffer sijn guarand cost ende 

schadeloos can verhalen, alles sonder arch offte list 

 

1672. den 27. Jan. 

Judex substit. Joan Leeuwen 

Assess: Lubbert Adolph van Rensen 

Gerrijt Paeschen 

 

Compareert Jan ter Avest, Jutte sijne huijsfrouwe bekennen opgenomen ende 

ontfangen te hebben van zal. Anthoni Gerlacus de Beveren, Margreta Moesels 

eheluijden de summa van hondert Car. gl. ad. 20. st ‘t stucke, ‘t welcke de 

weduwe, met haer kinders sub bona fide tot nu toe hebben gecrediteert ende 

staen laten, waer voor doen ter tijt tot onderpande 3 ½ schepel landts 

hebben gehadt, mits dat den tijnden daer is uijtgegaen, soo comparant Avest 

jaerlijx heefft moten vergoeden, omme dat nu in dese beswaerijcke tijden, niet 

wetende off men bij’t sijnige alhijr soude konnen 
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verblijven soo heefft de Wed. Beveren mett haere kinderen Avest voorschr 

doen citeren, omme versekeringe, soo van capitael als interesse t’mogen 

becomen, op welcke citatie Avest met sijn huijsvrouwe voornt. is 

gecompareert, ende hebben verset tot meerde versekerheijt haer eijgen 

toebehoorende campken aen ‘t Wonniger Veldt, benevens het Veltstucke, aen 

Avester camp gelegen, ende generaliter alle haere geene uijtgesonderde 

goederen, soo wel mobilia als immobilia, omme haer guarand dar aen ten allen 

tijden cost ende schadeloos t’verhalen, alles sonder arch offte list 

 

1672. den 2. Februarij 
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Judex substit. Joan Leeuwen 

Ass: Steph. Kettwick secret.  

Joan van Sloet 

 

Compareert Jan Schulte Fleer, Engele sijn huijsvrouwe, tutore viro, ende 

bekennen eeuwelijck, erfflijck, onwederlosbaer, commerfrij ende onbeswaert 

vercofft te hebben gelijck sij alnoch vercoopen crafft deses, aen Reijndt 

Monninckhoff, Jenneken Schulten eheluijden, seeckere hoijmaete, soo als 

deselve met sijn ouden ende nieuwen toebehoor ende  
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gerechticheijt gelegen is in den landtgerichte Oldensael, buijrschap Lutte, mett 

beijde sijden aen ‘t Veldt genant Asbroock ende het Brandt, met het eene 

eijnde aen Rechters Maete, sulx alles voor eene summa van twe hondert en 

vijfftich Car. gl. ad 20. st ‘t stuck, die sich glte. vercooperen goede ende 

vollencomene betalinge deden bedancken, doende deswegen comparanten 

mits desen cessie, transport en opdracht van voorschr hoijmaete tot erfflijck 

behooff ende proufijte van voorn. cooperen ende desselffs erffg. beloovende 

desen coop te staen wachten ende wahren, onder verbandt van haere 

persoonen ende goederen, die pro evictione daer voor worden verbonden, 

waer aenne glte. cooperen haer regres cost ende schadeloos connen verhalen, 

alles oprecht, oock tot meerder verseeckerheijt hebben glte. vercooperen als 

niet konnende schrijven, versocht den secret. Herm. Roeck, om desen naer 

landtr. voor haer te versegelen ende subscriberen, in optima forma  
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Gerichte geholden binnen Deventer alwaer van Schepen ende Raedt daertoe 

d’aerde is vergunt 

 

1672. den 3. Febr. 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Arendt Menger J.U.Dr.  

Joann. Laurentius Schoneman 

 

Compareren d’E. Sijbert Koijtenbrouwer en Aleijd de Lange dessen 

huijsvrouwe, sijnde sij Aleijd de Lange g’ass.t. met vorschr Koitenbrouwer, 

haeren wettelijcken man ende mombaer ende bekanden erfflijck, eeuwichl. 

onwederlosbaer commerfrij ende onbeswaert vercofft te hebben, gelijck sij 

vercopen cracht deses, aen d’heere Lambert van Rensen, ende Juffer Geertruijd 

ter Spill eheluijden, ende derselver beijder erffg. het erve Spraeckstede in de 

marcke Lutte, gerichte van Oldenseel gelegen, sijnde een vrij allodiael goet, 

met alle daer toe gehoorende recht ende gerechticheijt, met top, twijch, te 

heijde ende te weijde, hooge ende leege landerijen, daer onder gehoorende, 

sulx voor eene summa van penningen dewelcke de vercoperen ten vollen 

bekanden ontfangen te hebben, doende derhalven vollencomene cessie, 

transport ende opdracht tot proufijte van de cooperen ende haere erffg., 

beloovende daer voor te staen wachten ende wahren, onder verbandt van 

haere persoonen ende goederen, mede voor alle opspraecke ende evictie, 

onder renuntiatie van alle exceptien, beneficien, opwerpselen, soo hijr tegen 

mochten genomen worden, alles sonder arch offte list, oock tot meerder 

assecuratie heefft die vercoper desen versegelden brieff verpitseert ende 

gesubscribeert 

 

in de linker marge:  
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1675. den 12. Decemb. sijn d’heere Lambert van Rensen, volgens sijn eijgen 
vertoonde handt aen’t Ed. Gericht, het capitael met de verlopene renthe 
betaelt, slaende op’t erve Spraeckstede inde Lutte ende waermede dese acte is 
crachteloos, Oldensel den 15. Decemb. 1675.  
Herm. Roeck, Judic. Oldens. Secret. 
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1672. den 4. Ffebruarij.  

Judex Subst. Joan Leeuwen 

Assess: Gerrit Paeschen 

Jan Spraeckstede 

 

Compareren de gemeene bourmannen der Marcke Lemseloe, met namen Jan 

de Bourrichter, Stegeman, Hindrickman, Oijinck, Berghman, Hilbert, Brouninck, 

alsmede de rato caverende voor d’absente bourmannen ende bekennen 

eeuwichlijck, erfflijck, onwederlosbaer commerfrij ende onbeswaert, met 

believen van holtrichter ende goetheeren vercofft te hebben gelijck sij alnoch 

vercoopen cracht deses, aen d’E. Joan van Sloet, sijne huijsvrouwe ende erffg. 

seecker hoeck grondts, liggende aen Borgemr. Joan Holmans maete, aen’t 

uijtslach in Lemseloe, landtgerichts Oldensel, soo tegenwoordich met cuijlen is 

uijtgestaecken, met alle daer toe gehoorende recht ende gerechticheijt, in 

conformite vertoonde coepcedull in dato den 28. octob. 1669, sulx alles voor 

eene somme van penningen, die sich glte vercooperen goede ende 

vollencoomene betalinge deden bedancken, doende voorschr vercooperen 

mits desen cessie transport ende opdracht van voorschr hoeck grondts tot 

erfflijck behoeff ende proufijte van voorn. cooperen ende desselffs erffg, met 

belofftenisse desen coop te staen wachten ende wahren, als nae landtr. 

behoort, onder verbandt van haere persoonen, quilibet in solidum, ende geene 
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uijtgesonderde goederen, die pro evictione daer voor worden verbonden, 

waeraen cooperen haer guarand cost ende schadeloos konnen verhalen, alles 

oprecht, ende hebben vercooperen versocht, dat Herm. Roeck secret. den 

versegelden breeff harent wegen mede mochte versegelen ende subscriberen, 

in optima forma 
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1672. den 30. [April] Martij 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijckinck 

 

Compareren Wolter ten Corberinck ende Eeffse sijne huijsvrouwe, tutore viro, 

ende bekennen eeuwichlijck, erffl, onwederlosbaer commerfrij ende 

onbeswaert vercofft te hebben, gelijck sij vercoopen cracht deses aen Joan ten 

Holtwijck, Ale Willems eheluijden ende derselver beijder erffg, seecker stucke 

landts van omtrent 3. schepel geseijs, soe als het selve met sijn ouden ende 

nieuwen toebehoir ende gerechticheijt gelegen is op d’Nijstadt, Lemseler 

Marcke landtgerichts Oldensel, mette eene sijdt aen Hermen Elfferincks landt, 

met d’ander sijdt aen Willem op d’Haer sijn landt, met den eenen eijnde aen 

het Armen landt, ende met den anderen eijnde aen de stadts beecke, sulx alles 

voor eene somme van penningen dewelcke vercooperen ten vollen bekennen 

ontfangen te hebben, doende deswegen vollencomene cessie transport en 

opdracht, tot proufijte van cooperen ende haere erffgl, beloovende daer voor 

t’staen wachten ende wahren, onder verbandt van haere persoonen ende 

geene uijtgesonderde goederen, die pro evictione daer voor worden 

verbonden, waer aen coperen haer guarand cost ende schadeloos konnen 

verhalen, alles oprecht, ende hebben comparanten versocht dat d’secret. 
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Hermen Roeck harent wegen mede mochte versegelen den versegelden breeff 

ende subscriberen, in optima forma 

Adolph van Rensen richter 
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1672. den 18. April 

Judex Adolph van Rensen 

Assess: Jan Spraeckstede 

Jan Wijckinck 

 

Compareren Jaspar Hampsinck Jenneken Hendricks eheluijden, alsmede 

Everhardt Roeck, Clara Hampsincks ehel. tutoribus viris ende bekennen voor 

haer ende haere erffg opgenoomen ende ontfangen te hebben van d’E. 

Emanuel van Twenhuijsen? der beijden rechten Dr. d’summa van drie hondert 

Car. gld. ad 20 st. ‘t stuck, welcke voorschr summa comparanten beloeven 

jaerlijx ende alle jaer te verrenten tegens vijff ten hondert, waer van het eerste 

jaer renthe up den 1den Maij 1673. sal verschenen sijn, tot d’effectuele afflosse 

toe, dewelcke met denuntiatie van een halff jaer voor den verschijndach sal 

geschieden, stellende daer voor tot onderpande haer eijgen toebehoorende 

landt gelegen op de Hondeborgh buijrschap [Berghuijsen] Lemseloe, 

landtgerichts Oldensel, van omtrent 2. mudde geseijs metten eenen eijnde aen 

het Veldt, ende metten anderen eijnde aen Jacob ter Fuchte ende 

Stooldraeijers landt, voorts generaliter alle haere geene uijtgesonderde 

goederen, quilibet in solidum, waer aen rentheffer sijn guarand cost ende 

schadeloos can verhalen, alles sonder arch offte list 
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1674. den 27. Junij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijckinck 

 

Compareert Steventjen Janssen, woonende binnen Hengelo, wed. van zal 

Hendrick ter Welbergh g’asst. met Lucas Gerritsen Hegerinck, mede 

woonachtich tot Hengelo, haeren tot deser saken gecoren ende toegelaten 

mombaer, ende bekende met haer zal. man in anno 1664 op Martini 

opgenomen ende ontfangen te hebben van Detmer [Engerts] Engberts ende 

Joan Roloffsen beide woonachtich tot Hengelo de summa van twee ende 

sestich daler vier st. ad 30. st den daler gerekent, voor welcke summa voorschr 

Detmer Engberts ende Joan Roloffsen jaerlijx sullen gebruijcken het nieuwe 

van 2. stucken saijlandt, jeder groot 6. spint landes, waer van ‘t eene stuck is 

liggende bij Olerinck in den Esch in Cleijne Drijne, gerichte Oldensel, sijnde het 

vierdendeel van Enxincks Bree, schietende met den eenen eijnde aen Olerincks 

kleijne gaerden, met anderen eijnde aen Enxincks Bree ‘t ander stuck het 

Olerinck? in den esche? in Cleijne Drijne gerichte Oldensel, sijnde een achte 

deel, van Olerincks holt?, schietende met den eenen eijnde aen den wech, en 

met den anderen eijnde aen voorschr Bree, dewelcke in specie voor voorschr 

capitael worden verbonden, waeranne glte Detmer Engberts en Joan Roloffsen 

haer guarand cost ende schadeloes tot d’effectuele betalinge toe konnen 

verhaelen, de [{?}] sullen haer schattinge, als andere huijrluijden in Bisschops 

tijden gedaen hebben, dragen 

alles in meliori forma 
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1674. den 10. Julij 
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Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijckinck 

 

Compareert mijnen onderrichter Joan Leeuwen, gichtede ende verclaerde, hoe 

dat voor hem als gesubstitueerde richter in desen, ende daer toe gecorene 

coernoten Everhard de Reijger ende Hendrich Claessen, op het hooch Adelijcke 

huijs Boeckuloe, alwaer? hem vand’heere verwalter droste Ripperda praesent 

die mede vergunt was erschenen, waeren d’hooch Wal Ed: Geb. Gestr. Henrico 

Unico Ripperda, Heere tot Weldam, ende Olidam, verwalter Droste des landes 

Twenthe, verners mede als macht hebbende vand’oock Hooch Wel. Ed. Geb. 

Gestr. Heere Unico Ripperda Heere tot Hengelo, Boculoe, Buxberghen etc, als 

mede me vrouwe Ripperda, Margreta van Merode, vrouwe tot Hengelo, 

Boeckulo, Buxberghen, etc, g’asst. met haeren in desen gecooren ende 

aengenomenen mombaer, d’Hooch Wel Ed. Geb. Gestr. Heere Joest Christoffer 

van Bevervoerde Heere tot die Oldemeule etc., verwalter Droste tot 

Haexberghen, ende hadden bij handtastinge ten bestendichsten rechte cessie, 

transport ende opdracht gedaen, gelijck sij Hooch Wel. Ed. Geb. doen 

mitsdesen aen die Erweerde heer Gerhardt Veltcamp, praedicant tot Oldensel, 

Maria van Goor sijn huijsvrouwe ende haere erffgenaemen, van ende over ‘t 

erve ende  
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ende goet Grootenhuijs in Gammelke, met daer toe behoorende watermeule 

ende waterstouwinge, alsmede het erff Marck en Holtrichterampt ende alle 

daertoe staende olde ende nieuwe gerechticheiden, onder verbandt en in 

manieren gelijck die? coopsedule hijer onder geprothocolleert, bedanckende 

sijn Hooch Wel Ed. Geb. vercooperen ter geneugen ende volle betalinge der 
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gespecificeerde cooppenningen, sonder arch off list, met versoeck dat hijr van 

nae dato tot meerder versekeringe der cooperen een opdracht brieff in 

franchijn ten overvloedt verveerdiget werden moege 

 

Tenoir van de coopcedule 

 

Huijt dato ondergeteckent heefft d’Hooch Wel. Ed. Geb. Gestr. Heere Unico 

Ripperda, Heere tot Weldam ende Olidam, Verwalter Droste van Twenthe, als 

vollencomene macht hebbe die vand’oock Hooch Wel Ed. Geb. Gestr. Heere 

Uncio Ripperda, Heere tot Hengelo, Boeckulo Buxbergen etc, [eeuwich ende 

erfflijck vercoft, gelijck sij Hooch] met toedoen van me vrouwe Ripperda, 

Margreta van Merode, vrouwe tot Hengelo, Boockulo Buxberghen etc, 

eeuwich, ende erfflijck vercofft, gelijck sij Hooch Wel Ed. Geb. vercoopen mits 

desen, aen d’eerweerdige Heer Gerhard Veltcamp, praedicant, binnen 

Oldensel, Maria van Goor, eheluijden, ende haere erffgenamen, haer Hooch 

Wel Ed. Geb. eijgendoomlijcke erve ende goet Groothuijs 
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in Gammelke, Gerichte Oldensel gelegen, met die daertoe behoorende 

watermeule ende waterstouwinge, op staende getimmerten, alle soo hooge als 

leege landerijen, ende alle daer toe behoorende olde ende nieuwe recht ende 

gerechticheden, in specie mede het erff holt offte marckenrichterampt over die 

Marcke Gammelke, uijtgenomen het recht van Havesaten, het welcke bij 

d’heere verwalter? verblijfft, sulx voor eene summa van negen duijsent Car. 

guld. ad 20 st. ‘t stucke, ende hondert rijxdaelder wijncoop contant te betalen, 

beloovende hij Heere verwalter drosten Ripperda, kooperen genoochsame 

cessie end opdracht te doen, ende dese vercoffte goederen vrije allodiael ende 

met niets beswaert aen cooperen te leveren, staen, wachten ende voor alle op 
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ende aenspraecke te waeren, tot soo lange d’heere Ripperda tot Hengelo, sich 

aen cooperen genoochsaem guarand pro evictione hebbe gedaen, onder 

verbandt van sijn Hooch Wel Ed. d’Heere Droste ende d’Hooch Wel Ed. 

vercoperen goederen, met renunciatie van haere Hooch Adelijcke rechten 

ende privilegien, sullende sij [ver]coperen dit vercoffte goet Grotenhuijs cum 

annexis aenstondts meugen aenclijven, ende het Marckenrichter ampt, als 

wettelijcke Marckenrichter exerceren, ten welcken eijnde oock het 

Marckenboeck aen cooperen overgegeven sal worden, alles sonder arch offte 

list, ten waerer ende vaster vestenisse deses sijn, dese coop 
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coopscedule twee eensluijdende gemaeckt, van contrahenten en aenwesende 

getuijgen onderteijkent, ende met het Hooch Adelijcke pitschap van d’Heere 

Verwalter Droste Ripperda gecorroboreert, aldus gedaen op’t Hooch Adelijcke 

huijs Boekulo den 9. Julij sesthijnhondert vier ende seventich 

 

Was geteijckent 

 

LS 

Margarite van Merode 

G. Veltcamp 

Maria van Goor 

 

LS  

Unico Ripperda tot Weldam  

 

LS  

Joost Ch. van Beverforde als getuijge 
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Compareren Evert Groothuijs en Sander de Muller sachten ende bekanden, 

hoe haren tegenwoordigen goetheer, d’heere praedicant Gerhard Veltcamp 

voor haer comparanten soo goetlijcken aen haeren gewesenen goetheere, 

d’Hooch Wel. Ed. Geb. Gestr. Heere Unico Ripperda, Heere tot Hengelo, 

Boukulo, Buxbergen, etc, eener summa getelt ende verschoten hebbe vier 

hondert Caroli guldens, waermede tot grooten voordeel van comparanten alle 

duckstendige pachten en uijtgaven aen d’Heere Ripperda voornt. voor haer 

comparanten betaelt sijn, welcke vierhondert guldens alsoo sij comparanten 

niet datelijcken weder restitueren conden, ende d’heere Veltcamp voornt. op 

hare versoock toegestaen heefft, deselve in 4 jaren 

 

in de linker marge:  
 
Dat dese acte, ingevolg veteerde? betaelinge under? d’hant van d’here pastor? 
Veltkamp ad 100? gl. te weten het contingent van Sander d’mulder, gecasseert 
is, sulx attestere mits desen Old: den 29 Junij 1691 
G.Hulsken, secr. 
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met interesse te betalen, soo is ‘t, dat sij comparanten mits desen vastelijcken 

verspreecken deselve tot haren proufijte geleende vier hondert guldens van nu 

aenne in den tijdt van vier jaren bij parceelswijse met interesse van dien quota 

quotis richtich aen haeren Goetheer d’Heer Veltcamp ende sijn erffgenaemen 

weder te voldoen, ende danckbaerlijcken betalen, sonder eenigen 

rechtsdwanck, daer voor alle haere haeve ende goederen verbindende, sonder 

arch offte list 
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Gerichte geholden, binnen Deventer, den 27. Martij 1666. alwaer van 

Schepenen ene Raedt daer toe d’aerde is vergunt 

 

Dese acte moet staen fol. 50. 

 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Hend. Menger Dr. 

Capar Hersen? Advt. 

 

Erschenen d’Wel Ed. Adolph van Limborgh Richter tot Delden, voorts d’E. en 

welgeleerde Henr. Hersen? Procur. in qualiteit als volmr. vande Wel Ed. veel en 

deugentrijcke Juffer Clementia Alegunda Oems, wede: wijlen d’Heere Richter 

Henr. v. Limborgh, alsmede vande WelEd. Juffer Anna Aleijde? van Limborgh 

ende haeren eheman Jr. Stephan de Reijger ende d’oock WelEd. Arnold van 

Limborgh als Oem ende Momber vand’ onmondige Jonr. die ed. Otto van 

Limborgh, tesamen kinderen erffgenamen, ende Wed. van voorn. zal: Hendr. 

van Limborgh, gelijck breder?  

 

in de linker marge: 
 
Dat dese acte door quitantie van die weduwe Peter Greven in dato den 27en 
Junij 1683 is vuldaen ende daermede gecasseert, glijck oeck mede blijckt bij 
deselve op d’verschrivinge in francijns in dato den 27en Martij 1666, van de 
heren praedicant, als eigenaer van d’wonningh, subscr. attestor mits desen, 
Oldens. den 27en Martij 1688 
Ger. Hulsken, secret. 
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bij de geseijde volmacht gepassiert voorde Mag.t. tot Delden van dato den 8. 

Martij 1666, onder ‘t zegel derselver handt, en d’handen? van Egbert ten 

Tusschede, ende Joan Stroijnck, breder t’ersien is, dewelcke bij den gerichte 

gelesen, ende van waerden erkant is, ende bekande eendrachtelijck in qualiteit 

voorschr, wel ende deugdelijck schuldich te sijn aen hr Arent Arentsen ende 

Peter {?} geswagers ende coopluijden binnen Deventer haer respective 

huijsvrouwen ende erffg. aen den eersten een summe van seshondert en 

vijfftich Car. gld. ende aen de tweede die summa van een duijsent twee 

hondert ende vijfftich Car. gld, tesamen ad twintich st. het stuck, meerendeels 

verstreckte ende bij de zal. Heer Richter Limborgh ende sijn voorn. L. 

huijsvrouwe ten geneugen ontfangene penn: de rest ter saecke van geborchde 

waeren, wel bereeckende ceurlijcke schuldt,  

beloefden daerom comparanten q.q. de voorn. [ twee ] capitaelen te verrenten, 

ende jaerlijx op den 27den Martij [ {?} jaers 1667] tegens vijff per cento vrij gelt 

wel te betalen, daer van het eerste jaer renthe sal comen te vervallen op den 

27den martij [1667] inden jaere 1667, voor de welcke twe capitaelen ende te 

verschijnene renthen rentgeveren mits desen realiseren ende veronderpanden, 

in specie d’erven ende goederen, geheeten die beijde Wenningen met allen 

toebehooren in Doeringe, ende den Gerichte van Oldensel gelegen, voorts 

generalijck alle haere vordere goederen 
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soe wel roerende als onroerende, omme in cas van onverhoopelijcke 

misbetaelinge de renthefferen haer daer aen cost ende schadeloos te verhalen, 

hebbende ten dien fine gerenuntieert, d’exceptie van ongetelde gelde, 

alsmede bij den volmr. ten opsichte van sijn principalinnen het beneficium 

senatij consulti vellejari, voorts allen anderen exceptien ende beneficien in 

rechte soo haer offte den haerigen desen eenichsints ter contrarie souden 
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konnen releveren, met wijdere belofften, van altijt, des noodich beterer 

vestenisse te willen doen in forma ampliori, die pandtgeveren beloven rechtens 

d’Heere Richter den versegelden breeff mede toe versegelen, ende 

subscriberen 

 

1674. den 23. 8bris. 

Judex Adolph van Rensen 

Assess: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareren Berent op d’Hondeborgh ende Greten sijne huijsvrouwe, sagten 

en bekennen oprecht ende deugdelijcke schult schuldich te sijn aen d’Ed. Jan 

ten Bussche, Elsken Rosen, sijne huijsvrouwe ende erffg, eene summa capitalis 

van hondert daelder ad 30. st. ‘t stuck, heercoemende dese hondert daeld. 

schult van Jan Duijvelshoff, Eva de Lagatta eheluijden, welcke wij haer 

schuldich waren, ende sij deselve alhijr present in judicio aen voorn. Jan ten 

Bussche gecedeert ende overgedragen 

 

in de linker marge: 
 
1676. den 20? Januarij  
Sijn Jan in den Bussche? dese hondert daelder met de renthe deur Jan Frijlinck 
tot Rossum gerestitueert ende betaelt, waer mede dese acte van den 23ten 
8bris 1674. crachtloos  
H. Roeck secr. 
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[heefft] hebbe, welcke voorschr summa comparanten belooven jaerlijx ende 

alle jaer te verrenten tegens 6. per cento, waer van d’eerste renthe sal 

verschijnen op aenstaende Michaelis 1675. ende soe vervolghlijck van jaer tot 

jaer, tot de afflosse toe, die d’eene den anderen een halff jaer voor den 

verschijndach sal hebben te denuntieren, onder verbandt van comparanten alle 

haere hebbende goederen, soo mobile als immobile, in specie een stuck hoij 

[grondt] landt, gelegen op d’Hondeborgh, Rossumer Marcke, gerichte 

Oldensel, tusschen zal. Hermen ter Fuchten hoijlandt, ende d’erffg van zal: 

Geert Eilers hoijlandt, waeranne als bijsonder verhijpotheseert d’renthefferen 

haer guarand altoos cost ende schadeloos, soo voor capitael, als alle verlopene 

interesse, konnen verhalen, alles sonder arch offte list 

 

1674. den 26. Novemb. 

Judex Adolph van Rensen 

Assess: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert Derck Wessels toe Dulder, met Aele Hampsinck sijne huijsvrouwe, 

ende bekennen deughdelijck wegen berekende boockschult schuldich te sijn 

aen d’Wed. van zal: Willem Wissinck de summa van hondert ende twintich Car. 

gld. tot twintich stuijver hett stucke, met belofftenisse jaerlijx ende alle jaer op 

Martini 
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daer van te betalen vijff dergelijcke gld. pension, van’t hondert ende dat uijt 

comparanten saeijlandt van een mudde groot gelegen op d’Hondeborgh, 

Rossumer Marcke, gerichte Oldensel, met d’eene sijdt aen den [hegge] [ {?} ] 

hegge in den hoeck, met d’ander sijdt aen Tonis Stoeldraeijers landt, 
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comparanten voor haer gedeelte competerende, diewelcke in specie voort 

voorschr capitael wordt verbonden, voorts generaliter alle haere geene 

uijtgesonderde goederen, waeranne bij faute van betalinge rentheffersche haer 

guarand cost ende schadeloos can verhalen, de losse comparanten 

voorbeholden, mits denuntierende sulx een halff jaer voor den verschijndach, 

alles oprecht, tott meerder versekerheijt mede erschenen Jasper Hampsinck 

met Jenneken Hendricks, eheluijden, ende nemen aen bij handtastinge, onder 

submissie van desen Ed. Gerichte ende renuntiatie van haer borgelijcke recht 

voorschr summe in cas van misbetalinge, als haer eijgen propre schuldt te 

betalen, onder verbandt van 2. mudde saeijlandt aen voorschr comparanten 

landt gelegen, alsmede den visschedijck inde bourschap Berghuijsen, gerichtes 

Oldensel gelegen, ende verders hunne andere goederen, geene exempt, 

waeraenne rentheffersche haer regres soo wegens capitael als alle verloopene 

interesse altoos cost ende schadeloos aen verhaelen, alles sonder arch offte list 
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1674 den 28. 9bris 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert Jan inde Leeuwerick met Geertken sijne huijsvrouwe tutore viro, 

woonende tot Weerseloe, ende bekennen opgenomen ende ontfangen te 

hebben van Schulten Geert, Aele eheluijden, mede woonachtich tot Weerseloe, 

de summa van 40. daelder ad 30 st. ‘t stuck [van] voor welcke summe 

renthefferen jaerlijx sullen gebruijcken d’halffscheijt van een halff mudde 

landts, soo in Weerselo, Gerichte Oldensel, tusschen Willems Jan ende Essen 

Cuijpers landerijen gelegen, dewelcke in specie voor voorschr capitael wordt 
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verbonden ende verhijpothiseert, voorts generaliter alle haere geene 

uijtgeesonderde goederen, [ {?} ] waeraenne de renthefferen haer guarand in 

cas van misbetalinge konnen verhalen, de losse comparanten voorbeholden, 

mits denuntierende sulx een halff jaer voor den verschijndach, alles sonder 

arch offte list 

 

1674 den 30. [Novemb.] Novemb.  

Judex Adolph van Rensen  

Ass. Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert Lambert Hassinck met Engele sijne sijne huijsvrouwe tutore viro, 

woonachtich tot Hengelo, ende bekennen eewichlijck, erfflijck onwederlosbaer 

commerfrij ende onbeswaert  
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oock, aen niemandt wegen noch stegen daer over schuldich te sijn, exempt 

allen Heeren lasten nae older gebruijck, dat welcke van desen tijt aen sullen 

commen te loopen, vercofft te hebben gelijck sij alnoch vercoopen cracht 

deses, aen d’E. Hendrick Kistemaecker, Jenneken Lesschers sijne huijsvrouwe 

ende derselver beijder erffg, den halven kerckhoff groot omtrent van een 

mudde geseijs waer van d’andere halffscheijt comparants broder is 

toebehoorende, met alle daer toe behoorende recht ende gerechticheijt 

gelegen in Kleijne Drijne, gerichte Oldensel, met den eenen eijnde aen 

Hollincks horne, met den anderen eijnde aen Hesselincks camp, ende ter sijden 

aen Berffloe sijn landt, sulx alles voor eene summe van drie hondert en sestich 

Car. gld. ad 20 st. ‘t stucke in welcke summe mede sijn begrepen 210 Car. gld 

in conformite gerichtelijcke verschrijvinge in dato den 30 Novemb. 1667 
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waermede denselve crachteloos, welcke penningen comparanten bekennen tot 

haeren geneuge ende goet contentement ten vollen den eersten penninck met 

den lesten ontfangen te hebben, doende deswegen van voorschr landt, 

vollencomene cessie, transport ende opdracht tot proufijte van cooperen, ende 

haere erffg, met belofftenisse desen coop te staen wachten ende wahren, 

onder verbandt van haere personen ende gene uijtgesonderde goederen, die 

pro evictione daer voor worden verbonden, waeraen glte. cooperen haer 

guarand altoos cost ende schadeloos connen verhalen, alles oprecht, oock tot 

meerder assecuratie hebben cedenten gerequireert Herm: Roeck secret. omme 

desen transport harentwegen te versegelen ende subscriberen 

in meliori forma 
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1674. den 10. Decemb.  

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareren Evert Kempers op Marcks camp met Geese eheluijden, tutore viro, 

ende bekennen deugdelijcke schult schuldich te sijn aen Goosen Cuijper, 

Geesken Busschers sijne huijsvrouwe ende desselffs erffg, eene summa van vier 

hondert daelders ad 30 st. ‘t stuck, met belofftenisse deselve jaerlijx ende alle 

jaer te verrenten met vijff dergelijcke daelders van jeder hondert, waer van 

d’eerste rente op aenstaende den 10. Decemb. 1675. sal verschenen sijn, ende 

soo vervolghlijck van jaer tot jaer, tot d’effectuele afflosse toe, dewelcke met 

denuntiatie van een halff jaer voor den verschijndach sal geschieden, settende 

tot onderpande in cas van misbetalinge haere eijgen toebehoorende cotte 

genant Kempers Cotte, op Marcks camp cum annexis, voorts generaliter alle 
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sijne goederen, geene exempt, liggende voor het Cotte in de Marke Lemselo, 

gerichte Oldensel, waeranne renthefferen haer guarand cost ende schadeloos 

connen verhalen, alles sonder arch offte list 
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1675. den 30. Januarij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert Jan Gerritsen van Hengelo, ende bekent deughdelijcke schult 

schuldich te sijn aen Claes Hoedemaecker, borger tot Enschede, eene summe 

van hondert vijff ende twintich Car. gld, ad 20. st. ‘t stucke met belofftenisse 

jaerlijx ende alle jaer daer van te betalen vijff dergelijcke guldens voer jeder 

hondert voor pension, ende dat uijt sijn eijgen toebehoorende landt, genoemt 

den Pallas, gelegen tegens over Bruijninck inde buijrschap Hasselo, gerichte 

Oldensel, dewelcke in specie voor ‘t voorschr capitael ende pensioenen wordt 

tot onderpande gestelt, voorts generaliter alle sijne geene uijtgesonderde 

goederen waeraenne rentheffer sijn guarand altoos cost ende schaedeloos sal 

mogen verhaelen, ende sich betaelt maecken, alles tot d’afflosse toe, dewelcke 

met denuntiatie van een halff jaer voor den verschijndach sal geschieden, 

sonder arch offte list, staet mede te noteren dat rentgever het vene holt voor 

sich sal beholden, in meliori forma 

 

in de linker marge: 
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Dese hondert vijff en twintich Car. gl. sijn aen Claes Hoedemaecker den 24. 
maij 1680. gerestitueert, waermede dese acte vanden 30ten Jan. 1675. 
crachteloos. 
Quod attestor 
H. Roeck, secret. 
 

1675. den 12. Martij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert Hille, weduwe van zal.  
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Lucas ten Bussche inde Lutte, g’asst. met de secret. Hermen Roeck, haren in 

desen gecoren ende toegelaeten mombaer, bekennende aen de weduwe van 

zal: borgemr. Arnold Waterham wegens achterstendige pacht schuldich te sijn, 

de summa van hondert ende vierthijn daelder, ad 30. st. ‘t stuck, salvo, 

settende daer voor tot onderpande het nieuwe gewas van omtrent 3. mudde 

geseijs, op voorschr Busch huijs staende, alsmede eene kiste, met eenen wagen 

ende een ketel, mitsgaders den inboedel des huijses, waer aenne glte. weduwe 

haer guarand cost ende schadeloos can verhalen, alles sonder arch offte list 

 

Rensen 

 

1675. den 30. Martij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 
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Jan Wijck 

 

Compareren de gemeene bourmannen der marcke Boningen, met namen, de 

Schulte, Hoepman, Stovelman, Hasman, Meijerman, Steunebrinck, Wijfferman, 

Groeneman, Hasman inde Meckelhorst, Mensman, alsmede de rato caverende 

voor d’absente bourmannen, der voorschr marcke, ende bekennen voor haer 

ende haere erffg. tot evacuatie van de Munstersche militie, deughdelijck 

opgenomen ende ontfangen te hebben, van Andreas Nijtert, Agneta de Lange 

eheluijden, de summa van twehondert en vijfftich Car: 
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Car: gld, ad 20. st. ‘t stuck, met belofftenisse jaerlijx ende alle jaer daer van te 

betalen vijff dergelijke gld. van jeder hondert ende een goet voeder holts, waer 

van d’eerste renthe op paeschen 1676. sal verschenen sijn, ende soo 

vervolglijck van jaer tot jaer, tot d’effectuele afflosse toe, dewelcke met 

denuntiatie van ½ jaer voor den verschijndach sal geschieden, onder 

verbandt van haere personen, ende gene uijtgesonderde goederen, quilibet in 

solidum, waer aen renthefferen haer guarand altoos cost ende schadeloos 

konnen verhalen, alles sonder arch offte list, in meliori forma 

 

Eodem Anno et Die 

Judex et Assess; ut antea 

 

Compareert Jan Scheper met Hermken sijne huijsvrouwe tutore viro, ende 

bekennen deugdelijcke schuldt schuldich te sijn aend’E. Joost Wijntjes, 

Jacomina Osterhoff, eheluijden ende haere erffg, eene summa van twehondert 

Car. gld. ad 20. st. ‘t stuck, welke voorschr summa comparanten beloven jaerlijx 

ende alle jaer op Middewinter te verrenthen tegens ses van ‘t hondert, waer 
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van het eerste jaer renthe op aenstaende Middewinter deses jaers sal 

verschenen sijn, ende soo vervolgl. van jaer tot jaer, tot d’effectuele afflosse 

toe, dewelcke met denuntiatie van ½ jaer voor den verschijndach sal 

geschieden, verhijpotheserende daer voor haer vrij eijgendoomlijcke 

aengecofft landt, gelegen bij Schepers huijs inde 
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inde Lutte, landtgerichte Oldensel, ongeveer van vijff off ses schepel 

saeijlandts, genant Aen ‘t Rott, item den Veltgaerden tegens Bergh Hermens 

landt overgelegen, alles conform de brieven daervan, bij die renthefferen 

berustende, voorts generaliter alle hare gene uijtgesonderde goederen, omme 

in cas misbetalinge soo wegens capitael als alle verloopene interesse en costen 

sich daer aen cost ende schaedeloos te verhalen, alles sonder arch offte list, in 

meliori forma 

 

1675. den 1ten Maij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareren Jurrien Schaep, Geesken ter Fuchte eheluijden, Anthoni Schaep, 

Aelke ter Fuchte ehel., Jan Ensman Muller, Geertken ter Fuchte ehel. ende 

Jacob Wessels, Jenneken ehel., tutoribus viris, ende bekennen voor haer selffs 

ende mede als aengeboorene mombaeren van ‘t nagelatene kindt van zael. 

Wessel Gerritsen, eeuwichlijck, erfflijck, onwederlosbaer, commerfrij ende 

onbeswaert, uijtgenomen heeren lasten, vercofft te hebben, gelijck sij 

vercoopen cracht deses, aen Jan Frijlinck tot Rossum, Jenneken ehel., ende 

haere erffg, secker stucke hooijlandts, soo als het selve inde Marcke 
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[de] Marcke Rossum, gerichte Oldensel gelegen, ter sijden aen Berent in’t Velts 

hoeijlandt, met d’ander sijdt aen Tonnis Gerritsens hoeijlandt, t’eijndens aen’t 

Rossumer Velt, met den anderen eijnde aen Lambert van Lossers weijdecamp, 

met alle sijne olde ende nieuwe recht ende gerechticheijt, mede om te mogen 

vloeijen, wanneer den cooper sal gelieven, offte willen doen, ende sal de 

cooper den graven mogen opgraven ende ruijmen buijten d’hegge aen Berent 

in ‘t Veldts landt, sulx alles voor eene summa van penningen, dewelcke 

vercooperen ten vollen bekennen ontfangen te hebben, doende deswegen 

comparanten vollencoomene cessie transport ende opdracht van voorschr 

hoeijlandt, tot erfflijck behoeff ende proufijte van voorn. cooperen, ende haere 

erffg. belovende desen coop te staen wachten ende wahren als nae landtr. 

behoort, onder verbandt van haere persoonen ende gene uijtgesonderde 

goederen, die pro evictione daer voor worden verbonden, waeraenne 

cooperen haer guarand cost ende schadeloos connen verhalen, alles oprecht, 

ende hebben cedenten versocht dat Herm: Roeck secret. den versegelden 

brieff harent wegen mede mochte versegelen, ende subscriberen nae landtr.  

In optima forma 
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1675. den 5. Junij 

Judex subst. Rod. Wolter van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

[Compa] 
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Compareert Hermen ten Hoevel met Ale sijne huijsvrouwe ende bekennen 

deugdelijcke schult schuldich t’sijn, [eene] aen Aleff Cuijper ende sijne erffg. 

d’summa van vijfftich rijxd. ad 50. st ‘t stuck, met belofftenisse jaerlijx ende alle 

jaer daer van te betalen 3. dergelijcke rijxdl. waer van het eerste jaer renthe op 

den 4. Martij 1676. sal verschenen sijn, ende soo vervolglijck van jaer tot jaer, 

tot d’effectuele afflosse toe, de welcke met denuntiatie van een halff jaer voor 

den verschijndach sal geschieden, settende voor voorschr, capitael en alle 

verlopene renthen tot onderpande sekere hoijmate genant de Grote 

Beckmaete, gelegen met d’eene sijdt aen Toeslachs camp, met d’ander sijdt 

aen Toeslachs hoijmate, met den eenen eijnde aende Sutbecke, met den 

anderen eijnde aen Snoijncks maete, gerichte Oldensel, voorts generaliter alle 

haere geene uijtgesonderde goederen, omme in cas van misbetalinge sich 

daer aen cost ende schadeloos te verhalen, alles oprecht 

 

Rensen 
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1675. den 14 7bris. 

Judex Adolph van Rensen 

Assess: Herman Roeck 

Lamb. Ter Avest 

 

Compareert Anna Benoijt, weduwe van zal. Hendrick Helmich g’asst. met Adam 

Baterbas, haren in desen gecooren en toegelaten mombaer ende settet tot 

onderpande haren jongsten soone, Gerhard Helmich, haren eijgen 

toebehoorige camp gelegen inde Leemstege, met d’eene sijdt aen Jan Clants 

met d’ander sijdt aen wed: Wijntjes landerijen, omme daer uijt te beuren 
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duijsent Car. gl. wegens vaderlijck goet, welcke penningen glte. wed: heefft 

geemploijeert tot dempinge harer schulden  

alles sonde arch offte list in meliori forma 
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1675. den 22ten 8bris. 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert Jan Smudde Geese eheluijden, tutore viro, ende bekennen 

opgenomen ende ontfangen te hebben tot betalinge vanden heeren lasten 

ende timmeragie van sijn huijs, van Hindrick Samelant, ende Gerrit Lucas, 

Muller tot Losser, d’somme van 50. Car. gl. ad 20. st. ‘t stuck, belovende 

deselve jaerlijx te verrenten met 50. st. [jaerl] aenvanck nemende a dato deses, 

ende soo vervolglijck van jaer tot jaer, tot d’effectuele afflosse toe, diewelcke 

met denuntiatie van een vierdeljaers voor den verschijndach sal geschieden, 

onder verbandt van haere persoonen ende goederen, gene exempt, ende in 

specie drie guste beesten, en een hoff, liggende voir ‘t olde huijs tot aen’t 

nieuwe huijs, genaemt Smudden huijs inde Lutte, Hengeler Horne, 

landtgerichte Oldensel, dewelcke daer voor worden verbonden ende ter 

onderpande gestelt, waeraenne glte. renthefferen in cas van misbetalinge sich 

cost ende schadeloos konnen verhaelen, alles sonder arch offte list 

 

1675. den 28ten 8bris 

Judex Adolph van Rensen 

Assess: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 
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Compareert Derck Wessels op’t Loe met Aele Hampsincks eheluijden, tutore 

viro, 
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ende bekenen deugdelijcke schuldt schuldich te sijn aen Jan Willemsen 

Grasdorp, Margareta Bloomen, eheluijden ende haere erffg, eene somme van 

vijfftich Car. gl. beloovende deselve jaerlijx te verrenten met 50. st. aenvanck 

nemende a dato deses, ende soo vervolglijck van jaer tot jaer, tot d’effectuele 

betalinge toe, dewelcke met denuntiatie van ½ jaer voor de verschijndach sal 

geschieden, verhijpotheserende daer voor haere eijgen toebehoorende 

brouwketel, voorts generaliter alle haere gene uijtgesonderde goederen, 

waeraenne renthefferen in cas van misbetalinge sich altoos cost ende 

schadeloos konnen verhaelen, alles sonder arch offte list 

 

1675. den 8. 9bris 

Judex Adolph van Rensen 

Assess; Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareren Geert ten Walcotte, borger tott Oldensel ende Joanna Cock 

eheluijden, tutore viro, ende bekennen voor haer ende hare erffg erfflijck, 

eeuwelijck, onwederlosbaer, commerfrij ende onbeswaert vercofft te hebben, 

gelijck sij alnoch vercoopen cracht deses, aen Derck Coldeschaele Aleijd 

Lindthuijs, eheluijden, ende aen Luiloff Lindthuijs, Nelle eheluijden, seker 

stucke landts van omtrent vierdehalff schepel geseijs, soo als hetselve van haer 

zal. vader Geert ten Walcotte is aeng’erfft, gelegen op Otto Krogers camp, met 

d’eene sijdt 
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nae den Oetmerser wegh ende met de andere sijdt nae Bruninck, midden in 

voorschr camp liggende, met d’eene sijdt aen Jan Sijmerincks ende met 

d’andre sijdt aen Hilberts Snijders landerijen, met den eenen eijnde nae 

Bruninck, ende met den anderen eijnde aen Hind. Duijvelshoffs camp, inde 

bourschap Lemselo, gerichte Oldensel, met alle daertoe gehoorende recht 

ende gerechticheijt, inconformite versegelde breeff, in dato den 13den Junij 

1587. waer door dese sal getransfigeert worden, sulx alles voor eene summa 

van penningen dewelcke vercooperen, ten vollen bekennen ontfangen te 

hebben, doende deswegen comparanten vollencomene cessie, transport ende 

opdracht van voorn. stucke landes, tot erfflijck behooff ende proufijte van 

voorn. cooperen, ende hare erffg. belovende desen coop te staen wachten 

ende wahren, als nae landtr. behoort, onder verbandt van hare persoonen 

ende geene uijtgesonderde goederen, die pro evictione daer voor worden 

verbonden, waeraenne glte. cooperen haer guarand cost ende schadeloos 

konnen verhalen, alles oprecht, oock tot meerder verseekerheijt hebben glte. 

vercooperen, als niet konnende schrijven versocht den secret. Herman Roeck, 

om desen naer landtr. voor haer te versegelen ende subscriberen, in optima 

forma  
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1675. den 4. Decemb. 

Judex Adolph van Rensen 

Assess: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 
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Compareert Albert Spaniens, Fenne eheluijden, ende bekennen opgenomen 

ende ontfangen te hebben tot betalinge van een peert, van Lambert ten Cate, 

Anna Adams, eheluijden eene somme van dertich Car. gld. ad 20. st. ‘t stuck, 

beloovende deselve jaerlijx te verrenthen met 30 stuijver, aenvanck nemende 

waer van d’eerste renthe op lichtmisse aenstaende den 22. Febr. 1676. sal 

verschenen sijn, tot d’effectuele betalinge toe, dewelcke met denuntiatie van 

een halff jaer voor den verschijndach sal geschieden, settende comparanten 

daer voor tot onderpande haer eijgen toebehoorende medeken gelegen inde 

bourschap Lemselo, gerichte Oldensel, met d’eene sijdt aen Lansincks maete, 

met d’andre sijdt aen Lour? Lubberts camp, met den eenen eijnde aen Luijr 

Lubberts medeken, met den anderen eijnde aen ‘t Veldt, voorts generaliter alle 

hare goederen, gene uijtbesondert, waeraenne renthefferen in cas van 

misbetalinge haer guarand altoos cost ende schadeloos konnen verhaelen, 

alles sonder arch offte list 

 

1675. den 20ten Novemb. 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert mijnen onderrichter Joan Leuwen gichtede ende verclaerde, hoe 

dat voor hem als  
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g’authoriseerde Richter in desen, ende daer toe genoomene coernoten, 

Prosper Becker ende Berent Geerdinck, persoonlijck is gecompareert d’Hooch 

Ed. Geb. Heere Joan Mulart toe Voorst, ende heefft in optima forma et 

observato juris ordine geconstitueert ende volmachtich gemaeckt, gelijck sijn 
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Hooch Ed. doet cracht deses, den E. Anthoni Vos, procurator tot Zwoll, om uijt 

sijn Hooch Ed. naeme te compareren voor den Gerichte van Dalffsum, ende 

aldaer te cederen ende te transporteren aen Gerhard Veltcamp, praedicant 

deser Stadt en Maria van Goor eheluijden, het erve ende goet genant het 

Bouwhuijs, off den Hoff te Lente met de Lenter thijndens, alles ingevolge 

accort ende coopsceduls daer van gemaeckt, bedancken d’heere vercooper 

coper voor goede betaelinge, authoriserende mede bij desen sijnen volmr. 

voorg. tot cautie te stellen voor d’evictie de pannevis? ende andere goederen 

tot securiteit van coperen, belovende alles in waerden te houden, het gene 

geconstitueerde in desen sal hebben gedaen, idque cum clausulis substituendi 

indemnisandi, alijsque prout juris, in meliori forma 

 

A. van Rensen 
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1675. den 15. Decemb. 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert Sijbert Koijtenbrouwer met Aleijd de Lange sijn huijsvrouwe, 

tutore viro, ende bekennen opgenomen ende ontfangen te hebben van 

Bernard Reuve, Richter tot Haselonne eene summe van twe duijsent Car. gl. ad 

20. st. ‘t stuck, beloovende deselve jaerlijx te verrenten met vijff dergelijcke 

guld. van jeder hondert, waer van d’eerste renthe op Kersmis 1676. [sal] 

nieuwen stijl sal verschenen sijn, ende soo vervolghlijck van jaer tot jaer, tot 

d’effectuele betalinge toe, dewelcke met denuntiatie van een halff voer den 

verschijndach sal geschieden, settende daer voor tot onderpande haer eijgen 
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toebehoorende [het] erve Spraeckstede gelegen in de Lutte, gerichte Oldensel, 

voorts generaliter alle hare geene uijtgesonderde goederen, om in cas van 

onverhoopte misbetalinge sich daer aen, soo wegens capitael, als alle 

verloopene interesse cost ende schadeloos te verhalen, alles sonder arch offte 

list 

 

1676. den 8. Januarij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert Jan Smittcamp toe Saesfelt met Jenne sijne huijsvrouwe, tutore 

viro, ende bekennen schuldich te sijn aen Engbert Lucassen tot Borne 
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wegens achterstendige pacht de summa van twe hondert vier ende dertich 

Car. gld. .9. stuijver, stellende daer voor tott onderpande alle haere hebbende 

ende krijgende goederen, gene uijtgesondert, waer die oock gelegen, 

waeraenne glte. Engbert Lucaß, in cas van onverhoopte misbetalinge, sich 

altoos [cost {?} ] cost ende schadeloos sal mogen verhaelen, alles sonder arch 

offte list, in meliori forma 

 

1676. den 28. Januarij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 
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Compareert Esken Kuijper met Aele eheluijden, tutore viro, ende bekennen 

deugdelijck ende oprecht schuldich te sijn aend’Hooch Ad. Jufferen des Stiffts 

Weerselo eene summe van twe hondert daelders ad 30. st. ‘t stuck, welcke 

voorschr somme comparanten belooven jaerlijx ende alle jaer te verrenten met 

vier dergelijcke daelders van jeder hondert, waer van het eerste jaer renthe op 

kersmisse 1677. sal verschenen sijn, ende soo vervolglijck van jaer tot jaer, tot 

de effectuele betalinge toe, dewelcke met denuntiatie van ½ jaer voor den 

verschijndach sal geschieden, heercomende voorglte. somme van Cuijper 

Hendrick tot Weerselo, soo deselve bij testamente aen Hoochglte. Stiffts 

Jufferen tot proufijte vande armen gegeven, onder verbandt van rentgeveren 

geene uijtgesonderde goederen ende in specie haer huijs, den inboedel ende 

levendige haeve, waeraenne Hoochglte. Stiffts Jufferen, in cas van onverhoopte 

misbetalinge 
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haer guarand, soo wegens capitael als alle verloopene interesse, cost ende 

schadeloos sullen mogen verhalen, alles sonder arch offte list, in meliori forma 

 

1676. den 31. Januarij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert Gerhardus Helmich met Lambertina Cuijpers sijn huijsvrouwe, 

tutore viro, ende bekennen eeuwigh, erfflijck, onwederlosbaer, commerfrij 

ende onbeswaert vercoft te hebben, gelijck sij alnoch vercoopen cracht deses, 

aen Goossen Cuijper, Geesken Busschers, eheluijden ende derselver beijder 

erffg. seecker halven camp, soo als deselve van haer zal. vader Hendrick 
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Helmich is aengeerfft, waer van Jan ten Damme voor desen de halffscheijt 

heefft gecofft, gelegen inde Leemstege tusschen de weduwe Wijntjes ende 

Hermen ten Dams [de] camp, voor aende stege naer Coops huijs gaende, ende 

achter aende Stege naer den Kuckuijck, inde gerichte Berghuijsen gerichte 

Oldensel, sijnde thijntroerich aen het eerwaerdige Capittel tot Oldensael 

anders vrij, allodiael, onbekummert ende onbeswaert, exempt heeren lasten, 

met alle daertoe gehoorende recht ende gerechticheijt, sulx alles voor eene 

somme van penningen, dewelcke vercooperen ten vollen bekennen ontfangen 

te hebben, doende derhalven vollencomene 
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cessie, transport ende opdracht tot erfflijck behoeff ende proufijte vanden 

cooperen ende haere erffg. belovende daer voor te staen wachten ende 

wahren, onder verbandt van hare personen ende goederen, mede voor alle 

opspraecke ende evictie, onder renuntiatie van alle exceptien, beneficien, 

opwerpselen, soo hijr tegen mochten genoomen worden, alles sonder arch 

offte list, 

 

1676. den 12. Februarij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert Geert Hartman, Aerne ehel. bekennen opgenomen ende 

ontfangen te hebben, tot afflossinge der schulden, op het erve ende goet 

Hartman inde Lutte staende van Jan Hindericks Aele Meijerinck ehel. de 

somme van 100. Car. gl. ad 20. st. ‘t stuck, voor welcke somme voorn. Jan 

Hindericks voor de renthe jaerlijx sal hebben te gebruijcken seker stucke 
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landes, genant ‘t Bloomen stucke, soo als’t selve gelegen is op den Molter 

Esch, gerichte Oldensel, tusschen Schasvoerts ende Molthoffs landts, groot 

omtrent 2 ½ schepel landt, tot d’effectuele betalinge toe, die welcke met 

denuntiatie van een halff jaer voor de verschijndach sal geschieden, onder 

verbandt van hare personen ende geene uijtgesonderde goederen, waeraenne 

renthefferen haer guarand cost ende schadeloos konnen verhalen, alles sonder 

arch offte list, 

in meliori forma 
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1676. den 26ten Februarij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert d’Hooch Ed. Geb. Rotger Hermen vander Marck als bodelredder 

van sijn zal: Heere Oem Everhard van der Marck, in sijn leven Canon. tott 

Oldensel, ende bekent eeuwelijck, erfflijck, onwederlosbaer, commerfrij ende 

onbeswaert /: uijtgenomen vier hondert gl. capitael met een jaer interesse, aen 

Jr. Loen? ende Broersma realiseert :/ vercofft te hebben, gelijck sijn Hooch Ed. 

vercooper cracht deses, aen d’oock Hooch Ed. Geb. dienaer vanden Clooster, 

me vrouw Joanna Geertruijdt Bentinck, eheluijden, ende haere erffg, de Caete 

ende goet genaemt het Venne Geert inde Marcke Lutte, gerichte Oldensel 

gelegen, sijnde een vrij allodiael goet, soo als hetselve bij comparants Heere 

Oem zal. is gepossideert ende beseten, met alle daer toe behoorende recht 

ende gerechticheijt, sulx alles voor eene somme van penningen, dewelcke 

vercooper ten vollen bekent ontfangen te hebben, welcke voorn. penningen 

aen naebeschr. creditoren luijt vertoonde quitonghe sijn geassigneert ende 



 

 

230 

betaelt, als aen Catharina Janssen op ‘t Steenhuijs 165. gl. aen Prosper Becker 

70. gl. aen Hendrick. Meijer 73. gl. 6 st.  

Jr. Marck selver wegen costen inden boedel aengewent 61. gl. Gerrit Zeger 25. 

gl. Heer Leijden 40. gl. heer Broun 20. gl. 10. st. Arent Leefferts 18. gl. 9. st. Mr. 

Andrees Metselaer 6. gl. 9. st alles te samen 899. gl. 14 st. doende deswegen 

comparant vollencomen cessie transport ende opdracht tot erffl. behooff ende 

proufijte vande coperen ende hare erffg, beloovende daer voor te staen 

wachten ende wahren, onder verbandt van vercopers persoon ende gene 

uijtgesonderde goederen die pro evictione daer voor worden verbonden, 

waeraenne de coperen haer guarand cost ende schadeloos sullen mogen 

verhalen, alles oprecht, in meliori forma 
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1676. den 14. Martij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert Jan Willemsen op de Haer, met Fenne Janssen eheluijden, ende 

bekennen opgenomen ende ontfangen te hebben van Trijne inde Reest twe 

hondert daelder ad 30. st. ‘t stuck, beloovende deselve jaerlijx ende alle jaer te 

verrenten met vijff dergelijcke daeler van jeder hondert, waer voor t’eerste jaer 

renthe op drie koningen 1677. sal verschenen sijn ende soe vervolghlijck van 

jaer tot jaer tot d’afflosse toe, dewelcke met denuntiatie van een halff jaer voor 

de verschijndach sal geschieden, settende daer voor tott onderpande haer 

eijgen toebehoorende halve huijs met daer toe gehoorende halve landerijen 

liggende op de Haer aldernaest Joost Wijntjes wooninge in de Marcke 

Lemselo, gerichte Oldensel, voorts generaliter alle hare geene uijtgesonderde 
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goederen, waeraenne rentheffersche haer guarand in cas van misbetalinge soo 

wegens capitael als alle verloopene interesse, altoos cost ende schadeloos sal 

verhalen, alles sonder arch offte list, in meliori forma 

 

A. van Rensen 

 

1676. den 20. Martij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert Berent Dijckhuijs met Jenna 
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sijn huijsvrouwe ende bekennen opgenomen ende ontfangen te hebben van 

Lambert ten Holthuijs 40. daelder, ad 30. st. ‘t stuck, beloovende deselve jaerlijx 

ende alle jaer te verrenten met twe dergelijcke daeld. waer van het eerste jaer 

renthe op palm marckt 1677 sal verschenen sijn ende soo vervolghlijck van jaer 

tot jaer tot d’afflosse toe, dewelcke met denuntiatie van een halff jaer voor den 

verschijndach sal geschieden, settende daer voor tot onderpande seker stucke 

landt van omtrent 6. spint gesaeijs, liggende in Bovincks maete, metten eenen 

eijnde aen Suchtuijns maete met den anderen eijnde aen ‘t Herssche Loe in de 

bourschap Doringen, gerichte Oldensel, voorts generaliter alle hare geene 

uijtgesonderde goederen, waeraenne rentheffer sijn guarand in cas van 

onverhoopte misbetalinge soo wegens capitael als alle verlopene interesse 

altoos cost ende schadeloos verhalen, alles sonder arch offte list, in meliori 

forma 
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1676. den 25. April 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert Jan Gerritsen van Hengelo, Assele, eheluijden, ende bekennen 

opgenomen ende ontfangen te hebben van Claes Hoedemakers borger tot 

Enschede eene summa van ses end dertich Car. gl. ad 20. st. ‘t stuck, met 

belofftenisse jaerlijxk daer van te betalen 36. st. voor pensioen, ende dat uijt 

comparanten  
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D’acte vanden 25. April 1676 moet gecasseert worden, alsoo Jan Gerritsen 

bekent de 36. gl. van Claes Hoedemaker niet ontfangen t’hebben, hijr op moet 

voorn. Claes Hoedemaker sijn bericht doen 
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eijgen toebehoorende huijs, soo uijt Hengelo op sijn eijgen grondt, genaemt 

den Pallas gelegen tegens over Brouninck inde bourschap Hasselo, gerichte 

Oldensel, wil setten, welcke voorschr grondt met het huijs voor de voorschr 

summe ende pensioen in specie worden tot onderpande gestelt, voorts 

generaliter alle haere geene uijtgesonderde goederen waeraenne rentheffer 

sijn guarand altoos cost ende schadeloos sal mogen verhalen, alles tot de 

afflosse toe, dewelcke met denuntiatie van een halff jaer voor den 

verschijndach sal geschieden, alles sonder arch offte list 

 

1676. den 16. Maij 
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Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert d’E. Christoffer Helmich, Anne Maria Beckers eheluijden, tutore 

viro, ende bekennen eeuwelijck, erffl. onwederlosbaer commerfrij ende 

onbeswaert vercofft t’hebben, gelijck sij alnoch vercoopen cracht deses, aen 

Engelbert Meijerinck ende Hille sijn huisvrouwe sekere maet’ gelegen inde 

Marcke Lutte, gerichte Oldensel bij de Holt Meede, aldernaest Evert Alincks 

Cotte, met alle daer toe gehoorende recht ende gerechticheijt, sulx alles voor 

een somme van penningen, dewelcke vercoperen 
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ten vollen bekennen ontfangen te hebben, doende deswegen van voorschr 

maete vollencomene cessie, transport, ende opdracht tot erfflijck behooff ende 

proufijte van coperen ende hare erffgen., belovende desen coop te staen 

wachten ende wahren als nae landtr. behoort, onder verbandt van hare 

personen ende gene uijtgesonderde goederen, die pro evictione daer voor 

worden verbonden, waeraenne glte. coperen haer guarand cost ende 

schadeloos konnen verhalen, alles oprecht 

 

1676. den 26. Junij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert Jacob Rechters Geertken sijn huijsvrouwe woonachtig inde 

bourschap Losser, gerichte Oldensel, ende bekennen opgenomen ende 
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ontfangen te hebben, van Goossen Cuijper Geesken ten Busschers eheluijden, 

eene summa van hondert Car. gld. ad 20. st. ‘t stuck, belovende deselve jaerlijx 

te verrenten met 6. dergelijcke guldens, waer van het eerste jaer renthe op 

Jacobi 1677 sal verschenen sijn, ende soo vervolglijck van jaer tot jaer, tot 

d’effectuele betalinge ende afflosse toe, dewelcke met denuntiatie van ½ jaer 

voor den verschijndach sal geschieden, settende comparanten daer voor tot 

onderpande seecker stucke landts van omtrent 2 ½ mudde geseijs, genaemt 
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den Kettelers camp, liggende met den eenen ende tegens den Heuw aen, ende 

met den anderen ende nae ‘t Oldenselsche Veene, voorts generaliter alle hare 

geene uijtgesonderde goederen, waeraenne renthefferen haer guarand cost 

ende schadeloos konnen verhalen, alles sonder arch offte list 

 

1676. den 27ten Junij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert Jurrien Samelant weduwenaer van zal. Geesken Swerinck, ende 

heefft gaende staende gesondes lijves ende van goeden verstande verclaert 

dat hij alnoch persisteerde bij den testamente offte uijterste wille, bij hem den 

.6. maij 1663. voor desen Ed. gerichte opgerichtet, willende deselve 

volcomentlijck achtervolgt ende naegeleefft te worden, alleenlijck dat sijn 

uijterste wille mede is, dat sijne soone David, Aele sijn huijsvrouwe ende [sijn] 

haere erffgen., om sonderlinge redenen hem daer toe moverende, uijt sijne 

nalatenschap nae sijn doodt voor uijt, sonder affcortinge van’t gene hem in’t 

voorschr testament van desen gemaeckt, hebben ende erfflijck beholden sal 
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een stuckxken landes, groot vijff spint geseijs, geheten het Trijnen stuckxken, 

gelegen op het Copshaver Rott, aende zijdt nae de Mollen Stege, sonder dat 

d’andere erffg. daer voor iets sullen hebben te proufijteren, # begerende 

testator, dat dese dispositon sal achtervolght worden ende heefft hetselve 

onbedwongen van jemandt met hande ende monde geapprobeert,  

Alles in meliori forma, ende {?} hem dit bovenstaende hem voorgelesen sijnde, 

heefft testator alles punctuelijck wille naegevolgtht hebben 

 

# mede? dat sijne nakinderen en ‘t gene {?} bij voorglte. testamente gemaeckt 

vrij ende onbeswaert nae testators doodt sullen hebben te genieten 
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1676. den 28ten Junij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert E. Plechelm Rudolph Helmick J.U.Dr. juro se et noje coheraedum 

ende bekent eeuwichlijck erfflijck, onwederlosbaer, commerfrij ende 

onbeswaert met sijn moeder zael. luijt coopbrieff de dato den 8ten Martij 

1670. opgericht, vercofft te hebben aen d’E. Joost Wijntjes zal. seekere 

hoeijmate gelegen inde Marcke Berghuijsen, gerichte Oldensel, bij de 

Hulsbecker Molle, schietende met den eenen eijnde aen Berent Pott Techelers 

maete, ter sijden aen ‘t Veldt, met alle daer toe gehoorende recht ende 

gerechticheijt in conformite gerichtl. versegelde brieff de dato den 9. 7bris 

1589. opgerichtet ende overgelevert, sulx alles voor eene summe van 

penninghen, dewelcke aende vercoper ten vollen voldaen, doende deswegen 

mits desen vollencomene cessie transport ende opdracht, tot efflijck behooff 
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ende proufijte vande cooper, ende desselffs erffg, met belofftenisse desen 

coop in solidum te staen wachten ende wahren, als nae landtr. behoort, 

stellende daer voor tot special onderpandt sijn halve erve offte goet, den 

Kuckuick, met alle hooge ende lege landerijen, recht ende gerechticheijt 

gelegen in Berghuijsen, gerichte Oldensel, alsmede het erve offte goet 

Deppenbroock met alle sijne hooge ende 
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lege landerijen, recht ende gerechticheijt, gelegen in de bourschap Lutter, 

gerichte Oldensel, verders alle sijne hebbende ende krijgende goederen, om in 

cas van swaricheijt offte evictie in solidum sich daer aen te mogen verhaelen, 

onder renuntiatie van alle exceptien, in specie non numeratae pecuniae 

divisionis, doli mali ende wat verders hijr tegens van menschen connen erdacht 

offte vorgeworpen worden, alles sonder arch offte list 

 

A. van Rensen 

 

1676. den 24ten Augusti 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Gerrit Kremer 

Herm: Roeck. 

 

Compareert Advt. Lamb. van Niel, volmr. van Jan ten Velthuijs, Wessel Wijffert 

ende Arent Wilthuijs, respective erffg. van zal. Hend. Wijfferinck in Doringe, en 

hebbende bij gerichtlijcke interpellatie van aensprake de dato den 13den 9bris 

1675. ende vervolglijcke proceduire tot sluijten toe geprocedeert op Geert ten 

Cohorst erffg. van sijn zal. vaeder Jan ten Cohorst mede in Doringen om te 

hebben possessie en landtgrijpinge van eenen camp geheten den nieuwen 
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camp, achter Cohorst camp, het ander hoijgrondt luijt daer van gegevene 

cessie, opdracht ende transport brieff aen comparants principalen in qualite als 

erfg. voorschr de dato 1653. den 20ten Decemb. deweijle den voorglte. Geert 

ten Cohorst niet machtich geweest alsodanige landerijen in te lossen soo 

heefft hij den erwaerden Heere predicant Rutgerus ab Eiberghen de E. tot 

Weerselo in qualite als volmr. vande kerck aldaer, versocht 
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en gebeden, om dusdane weder inlosse voor de voorschr kercke op sich te 

nemen, ende comparanten te betalen, nemende het recht van meerglte. 

landerijen uijt tenoir van de voorverhaelde opdrachts brieff tot sijn 

indemnisatie, waer over dan de schult, mett interessen, g’examineert ende in 

calculo den 23. Octob. 1675. gesummeert ad. hondert [en] seven en 

tachtentich guld. 13. st. luijt daer van gegevene handt van Cohorst, in eod. 

dato, soo is ‘t, dat de voorglte. Heer pastor in qualite als vooren op huijden 

dato aen comparants principalen die 187. gl. 13. st. vollencomentlijck ende ten 

genoege heefft betaelt, doende daer van mits desen quiteren, ende geven 

alhijr gerichtl. over de voorgeroerde opdrachts brieff de dato 1653. den 10den 

Decemb. met de affrekeninge, de dato den 13. octobris 1675. neffens alle 

recht, soo haerer daer uijt was competerende tot vrije dispositie vande kercke 

tot Weersel, ‘t welcke oock door Geert ten Cohorst ende Fenne sijn 

huijsvrouwe alhijr present met handttastinge sonder arch offte list is 

geaccepteert, ende aengenomen 

 

1676. den 26. Augusti 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 
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Compareert Elsken Gerritsen, woonende op de Nieuwe Stadt in het Menevelt, 

g’asst. met Marten Bertelinck haeren in desen gecoren ende toegelaten 

momber, ende heefft met rijpe deliberatie vrijwillich ende onwederropelijck 

gegeven, gelijck sij geefft cracht deses aen haren zwaeger, Albert Gerritsen, 

Anneken eheluijden offte haere erffgenamen 
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alle haere nalatenschap, omme deselve nae doode donatricis erfflijck ende 

eeuwelijck te hebben, te holden, te keren ende te wenden, soo ende als 

deselven goeden raet sal gedragen, sonder inrede offte bespieringe van 

jemandt, ende sonder daer van iets uijt te keeren aen donatricis suster Ide, 

voor welcke giffte off beneficie glte. Albert Gerritsen ende sijne erffg sal 

geholden wesen donatrix in cost, dranck ende kleeren t’onderholden, ende in 

haere kranckheijt trouwelijck handtreijckinge te helpen doen, welcke donatie 

offte giffte Elsken Gerritsen, g’asst. als vooren, heefft beloofft ende beloofft 

cracht deses noijt te willen revoceren, maer ter contrarie in weerden houden, 

onder renunciatie van alle exceptien, desen eenichsints contrarierende ende 

heefft donatrix dese giffte onbedwongen van jemandt met hande ende monde 

g’approbeert  

alles oprecht, in meliori forma 

 

1676. den 9den 7bris 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 
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Compareert Jan Tonnissen ten Caete, Merrijken Berentsen eheluijden, 

bekennen oprecht ende deugdelijck schuldich te sijn aen Abraham Willemsen 

Kremer sijn huijsvrouwe ende haere erffgl de summa van drie hondert en 

vijfftich Car. gl. ad 20. st. ‘t stucke, ende aen Gerrit Berentsen Mandemaker, 

sijne huijsvrouw ende hare erffg. de summa van drie hondert Car. gl. 

 

271 

 

beijde borgers ende coopmans tot Deventer voor welcke sommen 

comparanten tot onderpande stellen haere eijgen toebehoorende camp ende 

hoijmaete, genant het Monnegoer, gelegen inde bourschap Hasselo, Gerichte 

Oldensel, met den eenen eijnde aen’t Hasseler Broock met die sijdt aen Engb. 

Luijckes mate, alsmede een kleijn medeken genant het Kleijne Sieverts 

Medeken, gelegen in de Marcke Gammelcke, Gerichte Oldensel, met d’eene 

sijdt aen’t velt, met d’andre sijdt aen Arents Geerts Camp, diewelcke in specie 

voor voorschr capitalen met alle daer op verloopene interessen worden 

verbonden, voorts generaliter alle haere geene uijtgesonderde goederen, 

waeraenne renthefferen haer guarand in cas van onverhoopte misbetalinge 

sullen mogen verhalen ende haer betaelt maecken, alles tot de afflosse toe, 

dewelcke met denuntiatie van een halff jaer voor den verschijndach sal 

geschieden, alles sonder arch offte list, in meliori forma 

 

1676. den 21ten 7bris. 

Judex Adolph van Rensen 

Assess: Herm: Roeck 

Jan Spraeckstede 

 

testam. 

 



 

 

240 

Erschenen [Lambert] Willem ter Croone tott Weerseloe ende Mechtelt 

Gerritsen sijne huijsvrouwe, g’ass.t met Marten Bartelinck, haren tot deser 

saecke gecoren ende toegelaten mombaer, overdenckende de sterfflijckheijt 

menschelijcker natuijren, de gewisheijt des doodts ende d’onsekerheijt der 

uijren van dien, hebben gaende staende gesondes lijves ende van goeden 

verstande, haer testament offte uijterste wille opgericht, als volgt  

eerstelijck vercofft testator, in val sijner eerster afflijvicheijt sijn l. huijsvrouwe 

Mechtelt Gerritsen voorn.t. uijt sonderlijcke lieffde ende affectie tot universele 

ende wettelijcke erffg. van alle sijne nalaetenschap, soo hij met 
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doode ontruijmen wert, /: te weten een halff huijs met het landt, linnen, wullen, 

bestiaelen, alsmede het saeij- ende hoijlandt, soo inde Marcke Roetum, 

Gerichte Oetmarssum gelegen :/ tit. instit. gestelt, gelijck hij stelt mits desen, 

omme deselve nae doode van testator erfflijck ende eeuwelijck te hebben, te 

holden, te keeren, ende te wenden soo ende als haer goeden recht sal 

gedraegen, sonder inrede offte bespieringe van jemandt, uijtkerende aen 

testatoris naeste vrienden eens voor all ses daeld. jeder tot 30. st. ‘t stuck, 

waermede testator sijne naeste vrienden wil gekent ende van sijne andere 

nalatenschap [verk] versteecken hebben, waerentegens testatrix g’ass.t. als 

vooren in val harer eerster afflijvicheijt, uijt reciprocquele lieffde ende affectie 

haer l. eheman voorschr. wederom heefft gestelt ende stelt mits desen tit. 

instit. tott universele erffg. van alle hare nalatenschap, soo sij met doode 

ontruijmen wert, omme deselve nae doode testatricis erfflijck ende 

eeuwichlijck sijnes gevallens te gebruijcken, te keren ende te wenden, 

alleenlijck uijtkerende aen testatricis naeste vrienden eens voor al vier daeld. 

ad 30. st. ‘t stuck, waermede testatrix haere andere nalatenschap versteken 

hebben, welckes alles testator ende testatrix g’ass.t. als vooren voorgelesen 
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sijnde, verclaren dit te sijn haer uijterste wille, begerende dat hetselve, hetsij als 

een testament, codicil, giffte, offte uijterste wille effect moge sorteren, hebben 

die hetselve met hande ende monde geconfirmeert,  

alles sonder arch offte list, in meliori forma 

 

Eodem anno et die, ut antea 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Testam. 

 

Compareert Herman Roeck, secret. gichtede ende verclaerde, hoe dat voor 

hem als gesubstit.  
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Richter in desen, ende daertoe genomene coernoten, Jan Spraecksteden, ende 

Arent Essinck, is gecompareert Gerrit ten Luttichuijs op de Nieuwe Stadt, 

overdenckende de sterfflijckheijt menschelijcker natuijren, de gewisheijt des 

doodts, ende d’onsekerheijt der uijren van dien, heeft kranck naer den 

lichaeme, maer gesondt van verstande sijn testament offte uijterste wille 

naervolgende gestalt, g’ordineert ende opgericht, inden eersten bevelende 

Godt Almachtich sijn ziele ende het lichaem der aertscher begravinge, heefft 

testator, in val sijner eerster afflijvicheijt, sijn huijsvrouwe Jenne ten Passe, uijt 

sonderlijcke lieffde ende affectie tot universele ende wettelijcke erffg van alle 

sijne nalatenschap, soo hij met doode ontruijmen wert, tit. instit. gestelt, gelijck 

hij stelt mits desen, omme deselve nae doode van testator erfflijck ende 

euwichlijck te hebben, te holden, te keeren ende te wenden, so ende als haer 
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goeden raet sal gedragen, sonder inreede offte bespieringe van jemandt, 

alleenlijck uijtkerende aen testatoris naeste vrienden eens voor al twintich Car. 

gl. ad 20 st. ‘t stucke , waermede testator sijne naeste vrienden wil gekent ende 

van sijne andere nalatenschap versteken hebben, waerentegen Jenne ten Passe 

voorschr g’ass.t. met Marten Bartelinck, haren tot deser saecken gecoren ende 

g’admitteerden mombaer, in vall harer eerster afflijvicheijt, uijt reciprocquele 

lieffde ende affectie haer eheman voorschr. wederom heefft gestelt ende stelt 

mits desen tit. instit. tot universele erffg. van alle haere nalatenschap, soo sij 

met doode ontruijmen wert, omme deselve nae doode testatricis erfflijck, ende 

eeuwichlijck sijnes gevallens te gebruijcken, te keeren ende te wenden, 

alleenlijck uijtkerende aen testaricis naeste vrienden, eens voor all, twintich Car. 

gl. ad 20. st. ‘t stuck, waer mede testatrix haere naeste vrienden wil gekent 

ende van hare andere nalatenschap versteken heben, welckes alles testator 
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en testatrix g’ass.t. als vooren voorgelesen sijnde, verclaren dit te sijn haer 

uijterste wille, begerende dat hetselve, hetsij als een testamente, codicil, giffte 

offte uijterste wille effect moge sorteren, hebbende ‘t selve onbedwongen met 

hande ende monde geconfirmeert, alles sonder arch offte list, in meliori forma 

 

1676. den 4den Novemb. 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert Geert Valckenkerst Fenne eheluijden tutore viro, ende bekennen 

eeuwelijck, erfflijck onwederlosbaer, commerfrij ende onbeswaert vercofft te 

hebben, gelijck sij alnoch vercoopen cracht deses aen Jan Pott Techeler 
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Geesken Leefferts eheluijden, seeckeren toeslach offte camp, gelegen met 

d’eene sijdt aen comparanten camp, met d’andere sijdt nae ‘t veldt, met den 

eenen eijnde nae de Lonneker Marcke, met den anderen eijnde nae ‘t 

Hurcotte, met alle daer toe gehoorende recht ende gerechticheijt, in 

conformite twe versegelde brieven, d’eene in dato den 4den Maij 1661, 

d’andere in dato den 16den Octob. 1661. waer door desen sal worden 

getransfigeert, sulx alles voor eene summe van penningen dewelcke de 

vercooperen ten vollen bekennen ontfangen te hebben, doende deswegen 

comparanten vollencomene cessie, transport ende opdracht van voorn. 

toeslach offte camp, tot erfflijck behooff ende proufijte vande coperen ende 

haere erffg, met belofftenisse desen coop te staen wachten ende wahren, als 

nae landtr. behoort, onder verbandt van haere personen ende geene 

uijtgesonderde goederen, mede voor alle opspraecke ende evictie, onder 

renunciatie van alle exceptien, beneficien 
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opwerpselen, soo hijr tegen mochten genomen worden, alles sonder arch offt 

list, oock tot meerder assecuratie hebben glte. vercoperen als niet konnende 

schrijven, versocht de secret. Herm: Roeck, om desen nae landtr. voor haer te 

versegelen ende subscriberen, in optima forma 

 

1676. den 20ten Novemb. 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert Poort Claes, Aele eheluijden, tutore viro, ende bekennen 

eeuwelijck, erfflijck, onwederlosbaer, commerfrij ende onbeswaert vercofft te 
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hebben, gelijck sij alnoch vercopen cracht deses aen Goossen Cuijper, Geesken 

Busschers, eheluijden, haere eijgen toebehoorige Cotte, genaemt de Poorterije, 

gelegen in’t Lutter Broock, Molter Horne, gerichtes Oldensel, met alle sijne 

hooge ende leege landerijen, huijs ende getimmerte, ende wat sonsten tot 

voorn. Cotte behoort, voorts met alle sijne oude ende nieuwe recht ende 

gerechticheijt, sulx alles voor eene summe van penningen, dewelcke de 

vercoperen ten geneuge bekennen voldaen ende betaelt te wesen, den lesten 

penninck metten eersten, doende comparanten mits desen vollencomene 

cessie, transport ende opdracht tot erfflijck behooff, ende proufijte vande 

voorn. cooperen ende hare erffg, met belofftenisse desen coop te staen 

wachten ende wahren, onder verbandt van haere personen ende geene 

uijtgesonderde goederen, die voor alle opspraecke ende evictie, soo hijr 

tegens eenichsints erdacht offte voorgenomen mochten worden, worden 

verbonden, onder renunciatie van alle exceptien ende privilegien van rechte, 

desen eenichsints contrarierende, alles sonder arch offte list 
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1676. den 30ten Novemb. 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert Jan Alberts Busschemaker, Fenneken Gerritsen, eheluijden, 

woonende tot Hengeloe, tutore viro, ende bekennen oprecht ende deugdelijck 

schuldich te sijn aen Mattheus Camp tot Hengelo de summa van hondert en 

vijff en twintich gld., welcke summa comparanten belooven jaerlijx ende alle 

jaer te verrenten tegens vijff van ‘t hondert, waer van het eerste jaer renthe op 

den 30. Novemb. 1677. sal verschenen wesen, ende soo vervolghlijck van jaer 
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tot jaer, [dewelcke] tot d’effectuele betalinge ende afflosse toe, dewelcke met 

denunciatie van een halff jaer van te vooren sal geschieden, settende 

comparanten daer voor tot onderpande haer eijgen toebehoorende [camp] 

stuckxken landes van omtrent derde halve schepel gesaeijs, liggende opden 

Camp genant Enxinck Rot, met d’eene sijdt aen Berent Anninck, met d’andre 

sijdt aen Berent Bussemakers landerijen, met den eenen eijnde aen Nijhuijs 

Rott met den andere eijnde nae’t velt, in Luttke Drijne, gerichts Oldensel 

gelegen, voorts generaliter alle haere geene uijtgesonderde goederen, 

waeraenne rentheffer sijn guarandt in cas van onverhoopte misbetalinge, soo 

wegens capitael als alle verlopene interesse, cost en schadeloos sal verhalen, 

Alles sonder arch offte list  

 

A. van Rensen 
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1677. den 12. Januarij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert Hend. Jonghman offte toe Losser ende bekent eeuwichlijck, 

erfflijck, onwederlosbaer, commervrij ende onbeswaert, vercofft te hebben, 

gelijck hij vercoopt cracht deses aen Gerrit ende Geerlick Lippinckhoff 

seeckeren gaerden, gelegen aen Blomen Werners landt met d’eene sijdt, met 

d’andre sijdt aen ‘t hecke in ‘t Agelsgaer, met d’eenen eijnde aen Jan 

Deppenbroocks landt, ende met den anderen eijnde aen Luijcks Hindricks 

landt gelegen bij ‘t dorp Losser aen den wegh nae Oldensel, sulx alles voor 

eene summa van penningen, dewelcke vercooperen ten vollen bekent 
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ontfangen te hebben, doende deswegen van voorn. gaerden vollencomene 

cessie, transport ende opdracht, tot erfflijck behooff ende proufijte vande 

cooperen, ende hare erffgenamen, met belofftenisse van desen [coop] 

uijtganck te staen wachten end wahren, onder verbant van vercooper sijn 

persoon ende geene uijtgesonderde goederen, die pro evictione daer voor 

worden verbonden, waeraenne de cooperen haer guarand cost ende 

schadeloos konnen verhalen, alles sonder arch offte list 
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1677. den 13den Januarij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert E. Steph. Kettwick Dr. ende {?} der Stadt Oldenzael als volmr. van 

sijn broeder Bernhard Kettwich coopman tot Deventer, versoockende dat 

naebeschr. acte voor de gebeur moge geprothocolleert worden, welck 

versoock bij ‘t gerichte is toegestaen, luijdende voorschr acte als volght: 

 

LS 

 

get. Ht. van Budan? 

 

Wij Joan van Suchtelen ende Herman Borgerinck Schepenen binnen der Stadt 

Deventer tuijgen ende certificeren voor die gerechte waerheijt, dat voor ons in 

Schependomb erschenen is d’Hooch Ed. Heer Wilhelm Joachim van Zuilen van 

Nievelt, Lieutenant, ende bekende dat sijn Ed. omme een summa van 

penningen soo sijn Ed. te dancke voldaen ende betaelt waeren, hadde vercofft, 
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gecedeert ende overgedragen gelijck sijn Ed. vercoopt, cedeert ende 

overdraeght in ende vermits desen, aen Jr? Bernhard Kettwich, Magdalena 

Hoeijnck? sijne huijsvrouwe ende derselver erffg, seeckere obligatie sich 

monterende ter summa van -400. rijxd. van dato den 20ten Aprilis 1632. 

staende tot laste van sijn Graeffl. Genade, Heer Wilhelm Hendrick Grave tot 

Bentheim, gevestiget in het erve ende goet Snoeijnck inde bourschap Lutte, 

gerichte Oldenzael gelegen, luijt brederen inholt des brieffs daer van sijnde, 

aen handen van cooper overgegeven, ende bij denselven berustende 
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ende heefft voorglte. Heer Comparant daer van ten erfflijcke proufijte van 

cooper ende sijne erffg. vertichenisse ende affstandt gedaen, gelijck binnen 

deser Stadt Deventer recht ende die gewoonheijt is, sonder argelist, in 

kennisse der waerheijt, hebben wij Schepenen voornt. desen met onse zegelen 

doen bevestigen den 4. Decemb. [1676] Ao XVIc ses en seventich  

Onderstondt 

LS 

me posente atque in fidem 

R. Tichler  

Secret.  

 

1677. den 8. [Jan] Februarij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert d’Hooch Ed. Geb. Vrouw Me Vrouw Agnes Reinera Schele, Wed: 

Linteloe, vrouwe toe den Marsch, g’ass.t. met Berent Geerdinck, hare tot deser 



 

 

248 

saecken gecooren ende toegelaten mombaer, alsmede d’Hooch Ed. Geb. Joan 

van Linteloe, vaendrich, ende bekennen opgenomen ende ontfangen te 

hebben van Geesken Beer, wed. van zal. Lambert Pottcamp ende hare erffg, de 

summe van -800. Car. gl. ad 20. st. ‘t stuck, met belofftenisse jaerlijx ende alle 

jaer daer van te betalen ses dergelijcke gld. [voor] van jeder hondert voor 

pension /: waer van d’eerste renthe op St. Marten 1677. sal verschenen sijn, 

ende soo vervolglijck van jaer tot jaer, tot d’effectuele afflosse toe, dewelcke 

met denunciatie van ½ jaer voor den verschijndach ten wedersijden sal 

geschieden 

 

in de linker marge: 
 
Dese acte van den 8ten Febr. 1677 ad 800 Car. gulden is door d’ welgbrn. Heer 
Frederick Zeiger van {?} Wijncorst, Lieut. Colonel ten dienste van haer hoog: 
mogende ingevolg vertoonde quitantie van advt. Tigle? /: door versoeck en 
vertoonde missive van Joes Potkamp en desselffs moder Geesken Pottkamps 
aen Jr. Crop als vulmr. van glte. Pottkamp vuldaen ende betaelt, waermede 
dese acte gecasseert ende geannulleert is. 
Old. den 12den febr 1692 
 
Actum in judicio, coram judice Joan Fockinck IUDr. et assess; Bmr. Petrus van 
Ossenberge en Ger. Joan ten Dam ter ordonnt.  
Ger. Hulsken secret. 
 

280 

 

ende dat uijt comparanten eijgen toebehoorende erve ende goet Rottgerinck 

in Dulder, gerichte Oldensel gelegen voor alle oude ende nieuwe pachten, ‘t 

welcke in specie voor’t voorschr capitael met alle daer op verlopene interesse 
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wordt verbonden ende ten onderpande gestelt, waeraenne de rentheffersche 

ende hare erffg. haer guarand cost ende schadeloos sullen mogen verhalen, 

met wijdere beloffte, indijn eenige quaestie mochte comen te ontstaen over 

voorn. erve ende goet, ende de renthefferen mochten te rugge staen, in 

sulcken vall sullen renthefferen vrij staen haer regres op comparanten 

goederen in Twenthe offte elders gelegen mogen verhalen, alles sonder arch 

offte list, in meliori forma 

 

1677. den 27. Februarij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert Jan Gerritsen van Hengeloe, woonende tegenwoordich in Groote 

Drijne, met Assele ehel. ende bekennen deughdelijcke schult schuldich te sijn 

aen Wijnolt Hermsen, coopman tot Deventer de summa van hondert Car. gl. ad 

20. st. ‘t stucke welcke summa comparanten belooven jaerlijx ende alle jaer te 

verrenten met vijff dergelijcke gld. voor pensioen, waer van het eerste jaer 

renthe op Maij 1677. sal verschenen sijn, ende soo vervolghlijck van jaer tot 

jaer, tot d’effectuele afflosse toe, dewelcke met denuntiatie van ½ jaer te 

bevorens voor den verschijndach sal geschieden, onder verbant van 

comparanten personen ende geene uijtgesonderde goe-  
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deren, in specie den Pallas, gelegen tegens over Bruninck inde bourschap 

Hasselo, gerichte Oldensel, dewelcke voor capitael met alle daer op verlopene 

renthen wordt ten onderpande gestelt, waeraenne rentheffer in cas van 
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onverhoopte misbetalinge sijn guarand cost ende schadeloos can verhalen, 

alles sonder arch offte list, in meliori forma 

 

1677. den 19den martij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert Anthoni Baterbas, Geertruijdt Helmichs eheluijden tutore viro, 

ende bekennen euwichlijck, erfflijck, onwederlosbaer, commerfrij ende 

onbeswaert verkofft te hebben, gelijck sij vercopen cracht deses aen Arents 

Geerts schoonsoone, Joan, Arentjen sijn huijsvrouwe, haer eijgen 

toebehoorende medeken, gelegen inde Marcke Gammelcke gerichte Oldensel, 

tusschen Eeschers ende Schopmans maete, sulx alles voor eene summa van 

penningen dewelcke de vercoperen ten vollen bekennen ontfangen te hebben, 

doende derhalven vollencomene cessie, transport ende opdracht, tot erfflijck 

behooff ende proufijte vande cooperen ende haere erffg, belovende daer voor 

te staen wachten ende wahren, onder verbandt van hare personen ende geene 

uijtgesonderde goederen, mede voor alle opsprake ende evictie, onder 

renunciatie van alles exceptien, beneficien, opwerpselen, soo hijr tegen 

mochten genomen worden, alles sonder arch offte list 
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1677. den 31ten Martij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 
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Erschenen Fenne Gerritsen, huijsvrouwe van Gerrit Tancke tot Hasselo, g’asst. 

met Herm. Roeck secret. haren hijr toe gerequirierden [ende] ende 

g’admitteerden mombaer, overdenckende de sterfflijckheijt menschelijcker 

natuijren, de gewischeijt [des] des doodts ende d’onseeckerheijt der uijren van 

dien, heefft gaende, staende gesondes lijves ende van goeden verstande, haer 

testament offte uijteste wille opgericht, als volght, eerstelijck heefft testatrix in 

val haerer eerster afflijvicheijt haer L. eheman voornt. uijt sonderlijcke lieffde 

ende affectie tot universelen ende wettelijcke erffg. van alle haere 

nalatenschap, soo sij met doode ontruijmen wert, tit. instit. gestelt, gelijck sij 

stelt mits desen, omme deselve nae doode testatricis erfflijck ende eeuwelijck 

te hebben ende te holden, te keren ende te wenden, soo ende als desselven 

goeden raet sal gedragen, sonder inrede offte bespieringe van jemandt, 

alleenlijck uijtkerende aen testatricis broders Lodewick, Jan ende Derck 

Gerritsen, jeder een hembt, voorts aen testatricis suster, Marijken Gerritsen 

hare wullene klederen met haer kleijne linnen, waermede sij haere broeders 

ende suster wil gekent, ende van haere andere nalatenschap versteken 

hebben, de legitime portie testatricis vader voorbeholden, waer en tegens 

Gerrit Tancke in val sijner eester afflijvicheijt uijt reciprocquele lieffde ende 

affectie sijn L. huijsvrouwe, Fenne Gerritsen voorschr, wederom heefft gestelt 

ende stelt mits desen, tit. instit. tot universele erffg, van alle sijn nalatenschap, 

soo hij met doode ontruijmen wordt, omme deselve nae doode testatoris 

erfflijck ende eeuwichlijck hares gevallens te gebruijcken, te keeren ende  
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te wenden, alleenlijck uijtkerende aen testatoris broders, Jan ende Hendrick 

Tancke, jeder een hembt, voorts aen testatoris suster, Hermken Tancke een 

hembt, waermede hij sijne broders ende suster wil gekent ende van sijne 

andere nalatenschap versteken hebben, de legitime portie testatoris moeder 
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voorbeholden, welckes alles testatrix, g’asst.t. als voren, ende testator 

voorgelesen sijnde, verclaren dit te sijn haer uijterste wille, begerende dat 

hetselve, hetsij als een testament, codicil, giffte offte uijterste wille effect moge 

sorteren, hebbende tselve onbedwongen van jemandt met hande ende monde 

geconfirmeert, alles sonder arch offte list, in meliori forma  

 

1677. den 11ten April 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert Anthoni Baterbas, Geertruijdt Helmichs eheluijden tutore viro, 

ende bekennen eeuwichlijck erfflijck onwederlosbaer, commerfrij ende 

onbeswaert vercofft te hebben, gelijck sij alnoch vercoopen cracht deses, aen 

Hermen Esscherinck, haere eijgen toebehoorede maete, genaemt Kroegers 

maete, bij den Kotters Marsch, in het Gammelcker Broeck, gerichte Oldensel 

gelegen met alle daer toe gehoorende nieuwe ende oude recht ende 

gerechticheijt , sulx alles voor eene summe van penningen, dewelcke 

vercooperen ten vollen bekennen ontfangen te hebben, doende deswegen 

vollencomene cessie, transport ende opdracht van voorschr maete, tot erfflijck 

behooff ende proufijte vande cooper ende sijne erffgenaemen, beloovende 

daer  
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voor te staen wachten ende wahren, als nae landtr. behoort, onder verbandt 

van haere personen ende geene uijtgesonderde goederen, mede voor alle 

opsprake ende evictie onder renunciatie van alle exceptien beneficien, 
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opwerpselen, soo hijr tegen mochten genomen worden, alles sonder arch offte 

list 

 

1677. den 11ten April 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareren Sijbert Koijtenbrouwer, borger deser Stadt, Aleijda de Langen, 

eheluijden, sij Aleijda g’ass.t. in desen met haren eeheman voornt. haren in 

desen gecoren ende toegelaten mombaer, ende bekenden oprecht ende 

deugdelijck schuldich te wesen voor haer ende haere erffgenamen aen 

Johanna van Benthem, wed: van zal. Gerrit Jacobsen Coningh, in sijn leven 

borger ende coopman tot Zwoll offte desselffs erffg, de summe van twe 

hondert Car. gl. ad 20 st. Brabants, heercomende van verstreckte ende bij  

[ {?} ] ons door de heer Praedicant Veltcamp uijtgetelde ontfangene 

penningen, belovende deselve ad vijff per cento jaerlijx te verrenten, waer van 

de renthe ad een jaer, ter summa van thijn diergelijcke Car. gld. vervallen sal 

sijn a dato deses over een jaer, stellende tot een speciael hijpotheeq van 

voorn. capitael ende interesse haren eijgendoomlijcken sloptijnden uijt het 

erve ende goet Olerinck, Marcke Boningen, Gerichte Oldenzel gelegen, 

toebehoorende voorn. erve, tegenwoordich Jr. Voeth ten Bogelscamp, om sich 

ten allen tijden daer aen als boven gementioneert te verhalen, voorts alle haere 

andere goederen, geene exempt, in desen 
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gerichte gelegen, met beloffte van meerder versekeringe des versocht sijnde, 

aen rentheffersche te doen, ende indijn voorn. wed: mochte resolveren op het 
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aenhouden van rentgeveren voorn. capitale summa ende interessen te laten 

staen, soo belooven comparerende rentgeveren rentheffersche op haren 

comparanten costen, gelijck oock bij desen geschiet, aengaende 

tegenwoordige costen, voorschr sloptijnde ad 3 ½ mudde rogge jaerlijx uijt 

voorn. erve de novo te verbinden, alles sonder arch offte list  

 

A. van Rensen 

 

1677. den 28 ten Maij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert Gerrit Janssen van Hengelo, Geese Janssen ehel. tutore viro, ende 

bekennen opgenomen ende ontfangen te hebben van Jan Tancke te Hasselo 

de summa van negentich Car. gl. ad 20. st. ‘t stuck, met belofftenisse jaerlijx 

ende alle jaer daer van te betalen vijffte halve dergelijcke gld. ter pension ende 

dat uijt seecker stucke landts, genant de Mollenbree, inden Hasseler Esch, 

beneffens Tancken Landt gelegen, voorts comparanten haer lott, soo haer van 

Dreck Ale mochte aenerven ende aensterven waer hetselve in desen Ed. 

gerichte mochte vallen, denwelcke in specie voort voorschr capitael met alle 

daerop verlopene interesse worden verbonden, ende in genere haere geene 

uijtgesonderde goederen, waeraenne rentheffer sijn guarand cost ende 

schadeloos sal mogen verhalen, de losse een halff jaer bevorens d’eene den 

ander denuntierende, alles oprecht in meliori forma 

 

Rensen 
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1677. den 2den Octob. 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert Jan Kinckhuijs van Almeloe, Josina ten Caethe eheluijden, 

bekennende voor haer ende hare erffgenaemn deughdelijck ende oprecht 

wegens verstreckte penningen schuldich te sijn aende E. Derck Roloffs, 

Trijntjen Brouns sijne echte huijsvrouw ende hare erffgenamen de summa van 

drie hondert en vijfftich Car: gl. ad 20 st. ‘t stuck, met belofftenisse deselve 

jaerlijx te willen verrenthen met vijff dergelijcke guld. van jeder hondert, ende 

dat uijt seeckere erven ende goederen soe als Coggenschott, Busch, Holtcamp, 

Schulte, toebehoorende de Heere van Saesfelt ende in de Marcke Dulder, 

Gerichte Oldensel gelegen :) soo comparants huijsvrouw offte hare olderen sijn 

verbonden, ende bij lottinge offte deijlinge haer voor een vierdepart sijn 

toegewesen, dewelcke in specie voor voorschr capitael met alle daer op 

verlopene interesse worden verbonden, (: met dese conditie nochtans, dat 

renthefferen eerst voor aff haere renthe uijt d’speciale onderpanden sullen 

trekken :) voorts generaliter alle hare geene uijtgesonderde goederen om in 

cas van onverhoopte misbetalinge sich daer aen cost ende schadeloos ende 

schadedeloos te verhaelen, alles tot d’afflosse toe, dewelcke met denunciatie 

van een halff jaer voor den verschijndach sal geschieden, sonder arch offte list, 

in meliori forma 
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1677. den 5.ten 9bris. 

Judex Adolph van Rensen 
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Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert Tonnis Borger tot Losser, de rato caverende voor sijn huijsvrouw, 

Anna Glinthorst, ende bekent opgenoomen te hebben van Cornelis Egberts 

van Losser de summa van hondert Car. gl. ad 20. st. ‘t stuck, voor welcke 

summa voorn. Cornelis Egberts jaerlijx sal hebben te hebben, te gebruijcken 

ses spint gesaeijs, liggende op Borgers Camp, hen ter tijt ende soo lange glte. 

Egberts sijn vollencomen betaelinge sal weder hebben gekregen, welcke landt 

in specie voor voorn. summa wordt verbonden, voorts generaliter alle sijn 

geene uijtgesonderde goederen, waeraenne rentheffer sijn guarand in cas van 

onverhoopte misbetalinge cost ende schadeloos sal mogen verhalen, is mede 

bedongen, wanneer ‘t voorschr landt mochte verkofft worden, dat rentheffer 

de naeste daer toe sal wesen, mits gevende, wat een ander wil geven, alles 

sonder arch offte list, alles tot de tijt der afflosse, dewelcke een jaer te 

bevorens sal worden gedenuntieert, dese acte heefft de huijsvrouw van Tonnis 

Borger, Anna Glinthorst voornt. mede geratificeert ende g’approbeert, alles in 

meliori forma 

 

in de linker marge: 
 
1688 [den] op St. Michaelis sijn Cornelis Egbert dese hondert gl. met alle daer 
op verlopene renthes door d’erffg. van Tonnis Borger wederom betaelt, 
waermede dese acte van den 5ten 0bris 1677. van nul ende krachtloos  
quod attestor 
Herm: Roeck, secret. 
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1677. den 18den Novemb. 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert Rotger Westenbergh inde Puppe met Mechtelt sijne huijsvrouwe, 

tutore viro, ende bekennen voor haer ende haere erffg,. oprecht ende 

deughdelijck schuldich te sijn aen de erffgenamen van zal. Aleff Cuijper de 

somme van twe hondert ende dertich Car. gld. ad 20. st. ‘t stuck, heercomende 

van verstreckte penningen, waer van twe obligatien voor desen sijn gegeven, 

ende alhijr in desen Ed. gerichte vertoont, d’eene van hondert daelders de dato 

den 12den maij 1662. ende d’ander van tachtentich Car. gl. de dato den 9den 

Augusti 1666. dewelcke mits desen worden gecasseert ende g’annulleert, 

beloovende comparanten voorglte. summa jaerlijx te verrenthen met ses 

dergelijcke guldens van jeder hondert, waer van het eerste jaer renthe op St. 

Jacob 1678. sal vervallen sijn, ende soo vervolghlijck van jaer tot jaer, tot 

d’effectuele afflosse toe, dewelcke met denunciatie van een halff jaer voor den 

verschijndach sal geschieden, stellende tot een speciael hijpothecq voor voorn. 

capitael ende interesse, haer eijgen toebehoorende landt van omtrent 5. 

schepel geseijs, tusschen Poort Claes ende Pupenberghs landerijen, neffens het 

landt bij het huijs na Jan Warendorps gewesen huijsken, metten geheelen 

Cotten, de Puppe genant, cum annexis ende wat daer aen dependeert, in de 

marcke Lutte, gerichte Oldensel gelegen,  

 

in de linker marge: 
 
Dese acte van den 18.den Novemb. 1677. is bij naerdere gerichtelijcke acte 
gecasseert, de dato den 19den Feb. 1681. waermede dese acte crachteloos  
quod attestor 
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Herm: Roeck, secret. 
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voorts generaliter alle haere geene uijtgesonderde goederen in desen gerichte 

gelegen, omme sich daer aen in cas van onverhoopte misbetaelinge cost ende 

schadeloos te verhalen, renuntierende tot dien eijnde van alle exceptien, desen 

ter contrarie eenichsints dienende, in specie non numerata pecuniae divisionis, 

doli mali etc   

Alles sonder arch offte list 

 

A. van Rensen 

 

1678. den 5ten Januarij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert Hermen Luttichuijs, alias Borgh Hermen met Jenne sijne 

huijsvrouwe tutore viro, ende bekennen eeuwelijck, erfflijck, onwederlosbaer, 

commerfrij ende onbeswaert, vercofft te hebben, gelijck sij vercoopen cracht 

deses aende Hooch Ed. Geb. Heere Dietmaer vanden Clooster, ende d’Hooch 

Ed. Geb. Vrouw Me vrouw Joanna Geertruijdt Bentinck eheluijden, haere eijgen 

toebehoorende cotterstede nu genant Fleercotte, gelegen inde marcke Lutte, 

gerichte Oldensel, in ‘t Fleerder Veldt, aldernaest Velt Hermen, met alle daer 

toe behoorende landerijen, recht ende gerechticheijt, in conformite versegelde 

brief van holtrichter hoederen ende erffg. der marcke Lutte, de dato den 10den 

April 1675. waer door dese sal worden getransfigeert, sulx alles voor eene 

summe van penningen, dewelcke de vercoperen den lesten penninck met den 
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eersten bekennen ontfangen te hebben, doende deswegen vollencomene 

cessie, transport ende opdracht  
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tot erfflijck behooff ende prouffijte van welglte. cooperen ende haere 

erffgenamen, met belofftenises van dese cessie t’staen wachten ende wahren, 

onder verbandt van haere personen ende geene uijtgesonderde goederen, soo 

sij tegenwoordich hebben ende noch mochten beerven, offte krijgen, mede 

voor alle opspraecke ende evictie, onder renunciatie van alle exceptien, 

beneficien, opwerpselen, soo hijr tegen mochten genomen worden, alles 

sonder arch offte list, oock tott meerder assecuratie hebben vercoperen 

versocht, dat de secret. Hermen Roeck den franchijnen brieff harent wegen 

mede mochte versegelen ende subscriberen nae landtr. 

 

1678. den 17den Januarij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert Roloff Essinck, Hermken eheluijden, tutore viro, alsmede Jan 

Essinck haer soone dewelcke het erve Essinck nae haer doode sal bouwen, 

ende bekennen voor haer ende haere erffg. deughdelijck ende oprecht 

schuldich te sijn wegens verstreckte penningen aen Joes Hulst, soone van zal. 

Dr. Hulst, de summa van drie hondert Car. gl. ad 20. st. het stucke, beloovende 

comparanten voorglte. summe jaerlijx te verrenthen met 5. dergelijcke gld. van 

jeder hondert, waer van het eerste jaer renthe op aenstaende St. Jacob 1678. 

sal verschenen sijn ende soo vervolghlijck van jaer tot jaer, tot d’effectuele 

afflosse toe, dewelcke met denunciatie van een halff jaer 
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voor den verschijndach sal geschieden, stellende tot een speciael hijpotheecq 

voor voorn. capitael ende interesse seeckere halve maete aen Lansincks maete 

met d’eene sijdt, met d’andre sijdt aen Jan Willems maete, (:dewelcke de 

halffscheijt van voorn. maete is toebehoorende:) metten eenen eijnde aen 

Lubbert in den Severscamp, metten anderen eijnde aen Lamberincks maete, 

inde Marcke Lemselo, gerichte Oldensel gelegen, voorts genaraliter alle hare 

geene uijtgesonderde goederen, omme in cas van onverhoopte misbetalinge 

sich daer aen cost ende schadeloos te verhalen, onder renunciatie van alle 

exceptien desen ter contrarie eenichsints dienende, alles sonder arch offte list, 

voorts hebben comparanten beloofft aenstaende St. Jacob vijfftich Car. gl. van 

voorn. capitael aff te lossen 

 

1678. den 15den Februarij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert d’E. Procur. Fr. Aubel, vertonende seecker volmacht van sijn Hooch 

Graeffl. Excell. van Benthem, in dato den 24den Februarij 1678. stijl novo, onder 

sijn Hooch Graeffl. Exc. hand ende segel op sijn persoon gepasseert, ende van 

weerden gekent, luijdende van woorde tot woorde als volght; 

Wij Ernest Wilhelm, Grave tot Benthem, Tecklenborgh, Stenfort ende Limborgh, 

Heere toe Rheda, Wevelinckhoven, Hoija, Alpen 
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ende Helffensteen, erffvoeght tott Ceulen Romisch-Keijserl. Majestetz Rijckss 

Hoffrhat ende Camerheer, doen kondt ende te weten, hoe dat wij voor desen 

van onser gewesener cantzler Pagensteecker, tegenwoordich churforstl. 

Brandeborgische Resident, luijt copije annex sub A. de somme van derthijn 

hondert rijxdl. ende vanden ambtman Pott luijt copije annex sub B. 

twaelfhondert gulden, opgenomen, ende daer voor onse respective erven 

Baerlebecke, Stoopman ende Overingh onder onse handt ende segel 

verhijpotheseert ende verschreven hebben, soo hebben wij ter instantie van 

voorn. beijde creditoren te rhade gevonden, tot derselver meerder assecuratie, 

de gronden van Baerlebecke ende Overinck, soo in de Twenthe gelegen, 

gerichtelijck te verhijpotheseren ende verbinden te laten, ende geven tot 

dusdanen eijnde den l. Frans Aubel, g’admitteerden procureur der landtschap 

van Twenthe, vollencomen pouvoir ende volmacht, om de vande beijde erven 

Baerlebecke ende Overinck, inde Twenthe gelegene gronden soo tooner? 

Johan Stuijrman specifice benomen werdt, voor het landtgerichte van Oldensel 

gerichtelijck naer coustuime locael, tot voorschr. creditoren behooff ende 

meerder assecuratie te verhijpotheseren, en het prothocoll voor de gebeur 

ingrosseren te laten, oock daer uijt authentijcq extractus toe begehren, 

ooircondtlijck 
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hebben wij dese volmacht geteijckent ende versegelen laeten, geschehen 

Benthem den 24ten Februarij 1678. 

 

Onderstondt 

 

Ernest Wilhelm 
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LS 

 

Cracht welcke voorschr. volmacht comparant bekende, dat sijn Hooch Graeffl. 

Excell. voor desen van sijnen gewesenen cantzler, Arnold Gijsbert 

Pagensteecker, luijt alhijr vertoonde authentijcqe verschrijvinge, de dato den 

29ten Juij 1661. de summa van derthijn hondert rijxd. waer voor ‘t erve 

Baerlebecke ende Stoopman vande Heere Graeff veronderpandet was, ende 

vanden amptman Pott ingevolge alhijr vertoonde originele verschrijvinge, de 

dato den 3. 9bris 1659. de summa van twaelff hondert gl. hadde opgenomen, 

waer voor ‘t erve Overinck verbonden, gelijck breder uijt voorglte. volmacht 

t’ersien, soo heefft comparant qualitate qua tot meerder verseeckerheijt van 

voorn. creditoren, ingevolge vertoonde verschrijvingen, gerichtelijck 

verhijpotheseert ende verbonden, de gronden van Baerlebecke ende Overinck, 

soo in desen gerichte in Twenthe gelegen, waeraenne welglte. creditoren haer 

guarand cost ende schaedeloos mogen verhalen, alles sonder arch offte list 

 

294 

 

1678. den 23ten Februarij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert Jan ten Cotte tot Borne, de rato caverende voor sijn huijsvrouwe, 

ende bekennen eeuwelijck, erfflijck, onwederlosbaer, commerfrij ende 

onbeswaert, exempt Heeren lasten vercofft te hebben, gelijck sij alnoch 

vercopen mits desen aen Hend. Nijhuijs, Margreta van Stendel, eheluijden, 

seecker stucke landes van 4. schepel geseijs, (: soo Engele van Borne, wed. ten 

Dam, gerichtelijck bekent dat haer moeder zal. Aelken Tappen tot betalinge 
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van comparant hetselve heefft laten liggen voor een seecker somme van 

penningen, bij haer moeder zal. ten geneuge ontfangen :) soo als ‘t selve op de 

Hondeborgh, mette eene sijdt aen Jan Frijlincks hoeijlandt, mette andere sijdt 

aen Jaspar Hampsinck ende Jan inden Busch landerijen, met sijn olde ende 

nieuwe toebehoor, recht ende gerechticheijt in de Marcke Rossum gerichte 

Oldensel gelegen, sulx voor eene summe van penningen, dewelcke de 

vercoperen ten vollen bekennen ontfangen te hebben, doende deswegen 

vollencomene cessie, transport ende opdracht tot proufijte van coperen ende 

hare erffg, met belofftenisse van dese cessie te staen wachten ende wahren, 

onder verbandt van hare personen ende geene uijtgesonderde goederen, 

mede voor alle opspraecke ende evictie, onder renunciatie van alle exceptien, 

beneficien, opwerpselen, soo hijr tegen mochten genomen worden, alles 

sonder arch offte list  
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1678. den 26.ten Februarij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert d’eer en deugentrijcke Jacomina ten Oesterhoff wed. van zal. Dr. 

Hulst, g’ass.t. met Dr. Pott haren in desen gecooren ende toegelaten mombaer, 

alsmede d’E. Theodorus Wijntjes, de rato caverende voor d’andere erffg. van 

zal. Joost Wijntjes, ende bekennen eeuwighlijck, erfflijck onwederlosbaer 

commervrij ende onbeswaert, exempt Heeren ende bourlasten, en renthen, 

vercofft te hebben, gelijck sij vercoopen cracht deses, aen Lambert ten 

Holthuijs seecker Cotte genant Dijckhuijs soo als deselve met alle sijne hooge 

ende lege landerijen, recht ende gerechticheijt inde Marcke Doringen, 
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gerichtes Oldensel gelegen, sulx voor eene summa van penningen, dewelcke 

de vercooperen den lesten penninck metten eersten bekennen ontfangen te 

hebben, doende deswegen vollencomene cessie, transport ende opdracht tot 

erfflijck behooff ende prouffijte van voorn. cooper ende sijne erffg. met 

belofftenisse van dese cessie te staen wachten ende wahren, onder verbandt 

van haere personen ende geene uijtgesonderde goederen, caverende mede 

voor alle opspraecke ende evictie nae landtr, onder renunciatie van alle 

exceptien, beneficien, opwerpselen, soo hijr tegen mochten genomen worden, 

alles sonder arch offte list 

 

296 

 

1678. den 9den Martij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert Hermen ten Heuvel, Aele Toeslachs ehel, tutore viro ende 

bekennen voor haer ende hare erffg, vercofft te hebben, gelijck sij doen cracht 

deses aende erffg, van zal. Egbert Alinck een jaerlijxe losrente ter summa van 5. 

Car. 1. st. uijt comparanten maete genant de Groote Beeckmaete, mette eenen 

sijdt aen Toeslachs Camp, mette andere sijdt aen Toeslachs hoeijmaete, metten 

eenen eijnde aende Sutbecke, metten anderen eijnde aen Snoijncks maete, 

ende hett huijs, staende in ‘t Asblick tegens over ‘t Heuvel?, mette 

tuijnrichtinge daerbij annex ende allen aencleeff van dien, inde marcke Lutte, 

gerichte Oldensel gelegen, ende dat voor eene summa van penningen, aen 

haer ten vollen voldaen, beloovende voorschr .5. gl. 1. st. jaerlijxe losrenthe alle 

jaer precise op den 9den Martij te betalen vrij schadeloos gelt, sonder eenige 

kortinge van vergrondinge, off andere heeren lasten, soo daer tegenwoordich 
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opstaen, off hijr naemaels opgeset mochten worden, waer van die eerste 

pachtrente vervallen sal sijn op den 9den Martij 1679. ende soo voorts alle jaer 

tot die tijt der losse, dewelcke, sullende met hondert en een Car. gl. 

geschieden, een halff jaer voor den verschijndach sal worden aengecondight, 

ales onder verbandt van voorn. goederen ende allen aencleeff van dien, ende 

voorts generaliter van alle andere geene uijtgesonderde goederen, alles 

sonder arch offte list 
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1678. den 11. Martij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert Jan Berents ende Fijken Berents g’ass.t. met secretaris Roeck, 

haren in desen gecooren ende toegelaten mombaer, ende bekennen in reeden 

gelde opgenomen ende ontfangen te hebben van Lubbert in den Oever tott 

Weersel de summa van hondert en veertich daeld. ad 30. st. het stuck, 

dewelcke comparanten beloven jaerlijx ende alle jaer te verrenthen met 5. 

dergelijcke daeld. van ‘t hondert, waer van ‘t eerste jaer renthe op Maij 1678. 

sal verschenen sijn, ende soo vervolgl. van jaer tot jaer totte effectuele afflosse 

toe, dewelcke met denuntiatie van ½ jaer voor den verschijndach sal 

geschieden, boven [de sestich d] hondert sestich daeld. dewelcke albereijts bij 

comparanten ontfangen in Ao1667. den 15den Augusti, luijt daer van 

besegelde brieff dewelcke mits desen oock alnoch in vollen weerden blijfft 

ende dese hondert veertich daeld. niet aengaet  

stellende oock voor voorschr capitale summe interesse ende costen tot een 

speciael hijpothecq haer eijgen toebehoorige behuijsinge, met daeraen 
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liggende camp, soo als dieselve in voorn. segelden brieff is genomineert, 

voorts generaliter alle hare geene uijtgesonderde goederen, om in cas van 

misbetalinge sich daer aen cost ende schadeloos te verhaelen, alles sonder 

arch offte list  
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1678. den 25ten martij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Testam. 

 

Compareert Willem Nijhuijs in Hasselo ende Jenne ten Thije, eheluijden, sij 

Jenne in desen g’asst. met Hermanno Roeck, secretaris deses landtgerichts, 

haren in desen gecooren ende toegelaten mombaer, en hebben uijt 

consideratie, dat niet seeckerder is als de doodt, ende niet onseekerder als 

d’uijre van dien, beijde gesondt van lichaem ende hares verstandes, 

vollencomen machtich, indijn eene van beijden uijt dese werelt quam te 

scheijden, ten eijnde nae haer doodt, geen questie mochte voorvallen, van 

haere tijtlijcke nalatenschap, gedisponeert als volght;  

eerstelijck constituert Willem Nijhuijs voorschr in desen het eerste quam te 

overlijden, en geene kinderen nae te laeten, tot sijne universelen erffgenaem 

titulo institutionis sijn tegenwoordige huijsvrouwe Jenne ten Thije, in sijne 

alinge naelatenschap, niet uijtgesondert, in alles soo van beweechlijcke als 

onbeweechlijcke goederen, wat naeme die souden mogen hebben,  

daerna institueert sij Jenne ten Thije, huijsvrouwe van Willem Nijhuijs voorschr, 

g’ass.t. in desen met haren gecooren ende toegelaten mombaer Hermanno 
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Roeck voornt., hare tegenwoordige eheman Willem Nijhuijs, tot hare universe 

erffgename, ende sulx titulo institutionis, van haere alinge naelatenschap, 

roerende als onroerende, alle actien, crediten, linnen, wullen, silver gelt, ende 

alles haer toebehoorende niet uijtgenomen, sodaenich nochtans dat sij 

testatrices voornt. als boven 
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haere moeder institueert titulo institutionis in dije legitima, welckes alles 

testator ende testarix g’ass.t. als vooren voorgelesen sijnde, verclaren dese te 

sijn haere vrije onbedwonge uijterste wille, begeerende dat hetselve hetsij als 

een testament, codicil, giffte offte uijterste wille in alles sijn volcoomen effect 

moge sorteren, hebbende ‘t selve onbedwongen van jemandt met hande ende 

monde geconfirmeert, alles sonder arch offte list, in meliori forma 

 

1678. den 26ten Martij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert de Wel Geb. Gestr. Gerh. Adriaen der Rhede, ende d’oock Wel 

Geb. Vrouwe Me Vrouw                            , Heere ende Vrouw tot 

Saesfelt, g’ass.t. in desen met haren Wel Geb. L. Eheheeren, haeren in desen 

gecooren ende toegelaten mombaer, ende hebben nae dat haer Wel Geb. het 

erve Nijhuijs in Gammelcke deses gerichtes gelegen, hadden gevrijet van 

leenroericheijt bij de Staten deser provintie als uijt besegelden brieve, in dato 

den 9den Junij 1677. t’ersien, gecedeert ende getransportiert, doende sulx 

cracht deses aen Sijbert Koijtenbrouwer Aleijd de Lange eheluijden, ende 

Joannes Hulst, naegelatene soone van Joes Hulst in sijn leven der beijden 
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resterende, elck de gerechte halffscheijdt voor een summa van penningen, ter 

geneugen aen de zal. Wel Geb: Heere Jan Jochem de Rheede ende Me Vrouw 

Anna Maria Spies eheluijden, heere ende Vrouwe tot Saesfelt, voldaen ende 

betaelt, renuntierende dienvolgens voor haer Wel Geb. ende derselver erffg. 

van alle recht ende gerechticheden voornoombden erves Nijhuijs, 
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ten erfflijcken ende eeuwigen proufijte van voorglte. cooperen, beloovende 

voorschr coop, cessie ende transport te wachten ende wahren, als nae landtr. 

behoort, onder verbandt van haer Wel Geb. goederen, in desen gerichte 

gelegen, voorts heefft Sijbert Koijtenbrouwer, Aleijd de Lange eheluijden, 

tutore viro gecedeert ende getransporteert, doende sulx cracht deses, aen 

Gerhard Veltcamp, praedicant deser Stadt, Maria van Goor, eheluijden, haer 

aenpart sijnde de gerechte halffscheijjt ingevolgh verdelinge tusschen zal. Dr. 

Hulst ende Sijbert Koijtenbrouwer ingegaen, breeder bij de coop cedule 

g’exprimeert, ende bekanden van den coop, schillinck ter geneugen ende ten 

vollen voldaen, beloovende sodaenige cessie te staen wachten ende wahren, 

als nae landtr. behoort, onder verbandt van haere personen ende goederen, 

alles sonder arch offte list, in meliori forma 

 

A. van Rensen 

 

1678. den 8ten Maij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 
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Compareert de E. Everhard de Reijger ende Catharina Fouilleau eheluijden, sij 

Catharina Fouilleau g’ass.t. in desen met haren eheman voornt. haren in desen 

gecooren ende toegelaten mombaer, ende bekanden vercofft te hebben aen 

Gerhardt Veltcamp praedicant deser stadt ende Maria van Goor sijn 

huijsvrouw, haren eijgendoomlijcken halven garffthijnden gaende over eenige 

stucken landes van beijde de erven Wenningen, inde 
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Marcke Doringen deses gerichtes gelegen, ende sulx voor eene summe van 

penningen die vercooperen bekanden ten vollen ende ter geneugen 

ontfangen, deden derhalven cessie ende transport van voorn. halve thijnde aen 

Veltcamp voorschr, ten erfflijcken prouffijte desselven, met renunciatie van 

allen eijgendom, soo daer aen te voren hebben [hebben] gehadt, beloovende 

deselve coop te wachten en wahren, gelijck sulx nae landtr. behoort, onder 

verbandt van hare personen ende goederen, waer deselve oock mochten sijn 

gelegen, alles sonder arch offte list 

 

1678. den 21ten maij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert Cuijper Jan, woonende op de Nieuwe Stadt, met Aele sijn 

huijsvrouw ende bekennen voor haer ende haere erffg. opgenomen ende 

ontfangen te hebben van Trijne inde Reest hondert daeld. ad 30. st. ‘t stuck, 

met belofftenisse jaerlijx ende alle jaer op maij daer van te betalen ses 

dergelijcke daelders voor pension, ende dat uijt seecker stuckxken bouwlandts 

van 3. schepel geseijs, gelegen metten eenen eijnde aen Eertcamps Camp, 
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metten anderen eijnde aen Jochums Berents camp, met beijde sijden tusschen 

Cuijper Aelberts sijn landt, inde bourschap Rossum gerichtes Oldensel, ‘t 

welcke in specie voor ‘t voorschr capitael ende pension soo daer op verlopen 

mochte, wordt verbonden 

 

301a 

 

De opdracht van den Weninc tinde die mijn man doet aen den pastoor 

Veltcamp is mijen wille 

Catarina Foailleau genaemt de Reijger 

 

Den 8ten Maij 1678. de handtastinge door de Rentmr. Reiger {?}   
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voorts generaliter alle haere geene uijtgesonderde goederen, omme in cas van 

onverhoopte misbetalinge sich daer aen cost ende schadeloos te verhalen, 

alles tot de effectuele afflosse toe, diewelcke met denunciatie van ½ jaer voor 

de verschijnsdach sal geschieden, sonder arch offte list 

 

1678. den 18. Junij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert Geert Soppe te Gammelcke met Beerte sijn huijsvrouwe, g’ass.t. 

met secretario Roeck, haren tot deser saecke gecoren ende toegelaten 

mombaer, ende bekennen eeuwelijck, erfflijck, onwederlosbaer, commerfrij 

ende onbeswaert, exempt Heeren lasten, vercofft te hebben, gelijck sij 
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vercopen mits desen aen Lambert Hendricksen van ‘t Valenbroock, alias 

Strengen Lambert, Jenne eheluijden, seecker stucke hoeijlandt genant de 

Groote maete, mette eene sijdt aen Daggelmans maete, mette andere sijdt 

aende beecke na ‘t broock, welcke stucke maetlandt wordt vercofft van het 

Mennegat aff, daer het floeijleijdeken onder hen gaet, bis ten eijnde nae de 

Konniges Horst, ende dat dwars door van voorgeschr. Mennegat, soo als 

deselve inde Marcke Gammelcke gerichtes Oldensel gelegen, met alle daer toe 

behoorende olde ende nieuwe gerechticheijt, ende  

 

303 

 

ende in specie mede de gerechticheijt, om het selve te mogen vloeijen, gelijck 

van olts hero geschiet is, sulx alles voor eene summe van penningen, dewelcke 

de vercoperen ten vollen bekennen ontfangen te hebben, doende deswegen 

vollencomene cessie, transport ende opdracht tot erfflijck behooff ende 

proufijte van voorn. cooperen ende haere erffgenamen, met belofftenisse 

desen coop te staen wachten ende wahren, als nae landtr. behoort, onder 

verbandt van hare personen ende geene uijtgesonderde goederen, welcke 

goederen mits desen expresse worden verbonden, mede voor alle opspraecke 

ende evictie, onder renunciatie van alle eceptien, beneficien, opwerpselen, soo 

hijr tegen mochten genomen worden, ende is in desen Ed. gerichte in eijgener 

persoon erschenen d’E. Berent Geerdinck, borger deser stadt ende heefft sich 

onder renunciatie van sijn borgerlijck recht, als borge ende principael voor 

d’evictie ende opspraecke deser vercoffte maete ingelaten, omme van twe 

versettingen, d’eene [de] in dato den 16den April 1653. slaende op Jan 

Wijntjes, ende d’andere in dato den 5ten Maij 1658. nopende d’Heer Richter 

Rensen tot Oldensel, in ‘t eene off ‘t ander der voorschr. versettingen niet 

gemolesteert, benadeelt, offte anders die cooperen daer door verhindert offte 

gepraejudiceert sullen werden 
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Is oock d’E. Anthoni Baterbas onder renunciatie van sijn borgerrecht 

gecompareert, ende heefft sich als waerborge ende principael voor Berent 

Geerdinck (: voor soo veele 
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hij sich bevoorens heefft verbonden :) ingelaten omme denselven te 

indemniseren ende schadeloos te houden, en sijn mede gecompareert Lubbert 

ende Wessel Soppe, als broederen van vercoper[s], bekennende wegen haer 

beijder aenparten van dese verkoffte maete voor vaderlijcke ende moederlijcke 

goederen gecontenteert ende te dancke voldaen te sijn, ende beloofft de 

vercooper datte voorschr maete met geene andere versegelinge off 

versettinge beswaert is, ende oock eerstlijck, datelijck, offte ten allen tijden te 

willen verclaren, dat de vercoffte maete met geen versettinge meer beswaert is, 

aenloovende vorders vercoper de voorgeschr. borge ende waerborge voornt. 

te indemniseren, alles sonder arch offte list, oock tot meerder assecuratie 

hebben de vercoperen, als niet konnende schrijven versocht de secret. Herm: 

Roeck, om desen nae landtr. voor haer te versegelen ende subscriberen, in 

meliori forma 

 

A. van Rensen 

 

1678. den 15. Augusti 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Leuwen 

Jan Wijck 

 

Compareert d’Hooch Ed. Geb. Heere Rotger Herman vander Marck, als 

bodelredder van sijn zal. Heer Oem Everhard van der Marck, in sijn leven 
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Canonicus tot Oldenzael, ende bekent eewelijck, erfflijck, onwederlosbaer 

commerfrij ende onbeswaert, exempt Heeren lasten, vercofft te hebben, gelijck 

sijn Hooch Ed. 
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vercoopt cracht deses, aen d’oock Hooch Ed. Geb. Heere Dietmaer vanden 

Clooster, Me Vrouwe Joanna Geertruijdt Bentinck eheluijden ende haere 

erffgenamen, de Caete ende goet, genaemt Smudde, inde Marcke Lutte, 

gerichte Oldensel gelegen, sijnde een vrij allodiael goet, soo als hetselve bij 

comparants Heere Oem zal. is gepossideert ende beseten, met alle daer toe 

behoorende recht ende gerechticheijt, sulx alles voor eene summe van 

vijffhondert vijff en tachtentich Car. gld. dewelcke de vercoper ten vollen 

bekent ontfangen te hebben, welcke voorn. penningen aen naebeschr. 

creditoren, luijt vertoonde quitongen sijn g’assigneert ende betaelt, als aen Jr. 

Marck selffs - 12. gl. 12. st. wegens d’halffscheijt van een jaer renthe van 400. 

gl. wegens seeckere obligatie, van Jr. Loen, 10. gl. aen Fr: Aubel -2. gl. 10. st. 

Catharina Jansen op ‘t Steenhuijs -1 gl. ii. st. 8 penn: wegens d’halffscheijt 

vande opdracht van Vennegeert 2. gl. 10.st. aen Bernh. Meijerinck -202. gl. 9 st. 

aen Joost Wijntjes -140. gl. aen Aelbert ten Winckel wegens d’halffscheijt 

vanden 50-sten penn: van Vennegeert ende Smudde 15. gl. aen costen mette 

pachters -1. gl. 5. st. aen Berentjen de maeght 14. gl. aen Willemken de 

maeght 65. gl. aen Jr. Rotg. Herm: vander Marck selffs 25. gl. aen Gerrit Nijterts 

-22.gl. 9 st. 8 penn: aen Ber. Wolderinck 15. gl. aen Borgemr. Hulsman 8 gl. aen 

Gerrit Brant 5. gl. noch aen Gerrit Nitert 23. gl. 16. st. aen Hermen Gaffelbroeck 

2. gl. 1 st. 4 penn: 

alles te samen 568 gl. 4 st. 4 penn:, doende deswegen comparant  
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vollencomene cessie, transport ende opdracht tot erfflijck behooff ende 

prouffijte vande coperen ende haere erffgenamen, beloovende daer voor te 

staen wachten ende wahren als nae landtr. behoort, onder verbandt van 

vercopers persoon ende geene uijtgesonderde goederen, mede voor alle 

opspraecke ende evictie, onder renunciatie van alle exceptien, beneficien, 

opwerpselen, soo hijr tegen mochten genomen worden, alles sonder arch offte 

list 

 

1678. den 7den 7bris 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Leuwen 

Jan Wijck 

 

Compareert Plechem Hulst, woonende tot Losser, ende heefft met rijpe 

deliberatie vrijwillich ende onwederroopelijck gegeven, gelijck hij geefft cracht 

deses aen sijnen soone Geert Plechemsen Hulst alle sijne tegenwoordige 

nalatenschap, omme deselve nae doode donatoris erffl. ende eeuwelijck te 

[holden] hebben, te holden, te keeren ende te wenden, soo ende als desselven 

goeden raet sal gedragen, sonder inreede offte bespieringe van jemandt, ende 

sonder daer van iets uijt te keeren aen donatoris sal. soons Alberts kinderen, 

voor welcke giffte off beneficie glte. Geert Plechems, offte nae doode van hem 

sijne [erffg] kinderen sullen geholden wesen donator in cost, dranck ende 

klederen t’onderholden ende in sijne kranckheijt trouwelijck handtreijckinge t 

helpen doen, welcke donatie offte giffte Plechem Hulst 
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heefft beloofft ende beloofft mits desen noijt te willen revoceren, maer ter 

contrarie in weerden houden, onder renunciatie van alle exceptien, desen 

eenichsints contrarierende, ende heefft donator dese giffte onbedwongen van 

jemandt met hande ende monde g’approbeert, alles oprecht, in meliori forma 

 

1678. den 26. 7bris 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Leuwen 

Jan Wijck 

 

Erscheenen de Heer Eustachius Occo Broersma, Sophia Ignatia vanden Camp 

eheluijden, tutore viro, ende bekennen wel ende deughdelijck, schuldich te sijn 

wegens opgenomen penningen aende eer en deugentrijcke Aleijda Wijntjes, 

wed. van zal. Helmich van Twenhuijsen, eene summa van ses duijsent Car. gld. 

den gld. ad 20. st. gereeckent, beloovende dieselve jaerlijx ende alle jaer 

tegens vijff pro cento vrij geldt sonder eenige affkortinge te verrenten, waer 

van het eerste jaer renthe op Martini 1679. sal comen te vervallen, ende tot 

seeckerheijt van het voorschr. capitael, cum interesse, setten ende stellen wij in 

pandtschap aen die rentheffersche dese drie navolgende gerichtelijcke 

verschrijvingen, staende tot laste van Jr. Joan ende Herman van Twickeloe, 

beijde in haer leven gewesene Heeren van Borghboninge, waer van sich d’eene 

extendeert tot een summa van -3626. gl. 6 st. gepasseert in dato den 18den 

Januarij 1647. die andere tot een summa van -1532. gl. 15. st. de dato den 

13den Julij 1635. ende die derde van 100. daelder jaerlijxe erffrenthe de dato 

den 29ten Octob. 1624. 

 

In de linker marge: 
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Dese acte van den 26. 7bris 1678. is door Laurens Wijnties en sijne mede 
erffgenaemen wegen die wedu: wijlen Twenhuijsen, gerichtelick gecasseert, 
waermede dese crachtloes is  
actum Oldenzael den 7ten Octobris 1684 
Quod attestor 
Ger. Hulsken secr.  
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dewelcke in handen vande voorschr. rentheffersche sijn overgelevert, ende 

mede realiseren, verhijpotheseren ende veronderpanden wij in specie die 

goederen, soo wij door gerichtelijcke distractie in ‘t gerichte van Borne 

openbaerlijck aen ons hebben getrocken, als in specie die Havesaete 

Borghboninge met alle ap- ende dependentien, recht ende gerechticheiden, 

met die hijr naervolgende erven ende goederen, te weten, Luttke Hulst, Groote 

Hulst, Steunebrinck, Dubbelinck, Rijckerman ende Stevelman, alle gelegen in 

die Bourschap Boningen, gerichtes Oldensel, ende voorts alle andere roerende 

ende onroerende goederen, verkregen ende verkriegende, omme in cas van 

misbetalinge haer daer aen voor het voorbenoombde capitael ende interesse 

cost ende schadeloos te verhalen, ende tot meerder verwissinge ende 

seeckerheijt van het selve assigneren ende stellen wij voorschr. eheluijden aen 

die voorschr. rentheffersche ende desselffs erffg. offte waeren holderen deses 

voor die jaerlijxe interese van het voorschr capitael drie hondert gld. van onse 

jaerlijxe pachten, soo wij van Hermen Mullers, meijer ende pachter van die 

havesaete ende landerijen van die Borghboninge ende anders hebben te 

genieten, omme dieselve 300. gl. jaerlijx ende alle jaer tot die effective afflosse 

sonder eenige contradictie offte insperinge van jedermennichlijcken te 

vorderen ende te beuren, tot welcken eijnde die voorschr pachter voor mij 

richter voorschr mede gecompareert, ende met reële handttastinge beloofft 
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aen niemandt anders, als aen die voorschr. rentheffersche jaerlijx ende alle jaer 

op Martini sonder eenige exceptie  
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die voorbenoomde 300. gl. vrij geldt te betalen het welcke op Martini 1679. 

sijn aenvanck sal nemen, ende dat onder submissie van parate executie, 

belovende die voorschr eheluijden ende rentgeveren voor haer ende haere 

erffg. deses alles ten allen tijden te staen wachten ende wahren, met 

belofftenisse te willen doen in forma ampliori, voorbeholdens nochtans die 

losse, diewelcke die eene den anderen een halff jaer voor den verschinensdach 

sal te weten doen, onder renuncaite van alle exceptien, privilegien ende 

beneficien van rechte, soe hijr tegens eenichsints souden konnen offte mogen 

gemoveert worden, sonderlijck van die exceptie dicterende, dat generale 

renunciatie geen plaetz heefft, ten sij dat speciale voorgae 

Alles sonder arch offte list 

 

1678. den 26. Octob. 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Leuwen 

Jan Wijck 

 

Erschenen Lambert Schulte toe Boningen Swenne sijn huijsvrouw, ende Evert 

Raeckers van Degnecamp, Enne eheluijden, tutoribus viris, ende bekennen 

eeuwelijck, erfflijck, onwederlosbaer commerfrij ende onbeswaert vercofft te 

hebben, gelijck sij vercopen cracht deses aen Hermen Smeijnck, Beerte 

eheluijden ende Werner ten Velthuijs 
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Fenne sijn huijsvrouw, seecker stucke hoeijgrondts, genaemt het Herssebroock, 

gelegen met d’eene sijdt aende Heere Berghens maete, mette andere sijdt nae 

‘t Vaelter Broock, inde marcke Vaelte Gerichtes Oldensel, met alle daertoe 

behoorende recht ende gerechticheijt, sulx alles voor eene summe van 

penningen dewelcke de vercoperen ten vollen bekennen ontfangen te hebben, 

doende deswegen vollencomene cessie, transport ende opdracht van voorschr. 

hoeijgrondts, tot erfflijck behooff ende prouffijte vande cooperen ende haere 

erffgenamen, met belofftenisse van sodaene cessie te staen wachten ende 

wahren als nae landtr. behoort, onder verbandt van haere personen ende 

geene uijtgesonderde goederen, waeraenne de coperen haer regres cost ende 

schadeloos sullen mogen verhalen, alles oprecht, oock tot meerder assecuratie 

hebben glte. vercoperen versocht, datte secret. Herm: Roeck den franchijnen 

brieff harent wegen mochte versegelen ende subscriberen, in optima forma, 

L.S.  
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1678. den 8. Novemb. 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Leuwen 

Jan Wijck 

 

Compareert Hendrick Jonghman tot Losser ende bekent in presentie vande 

praedicant Froen senior schuldich te sijn aen de armen aldaer, drie ende 

dertich Car. gld. ad 20 st. ‘t stuck, met belofftenisse jaerlijx ende alle jaer daer 

van te betaelen 33. st. pro cento, waer van het eerste jaer renthe op den 8ten 

Novemb. 1679. sal verschenen sijn, ende soo vervolghlijck van jaer tot jaer 

ende dat uijt sijn eijgen toebehorende huijs ende hoff, gelegen mette eene 
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sijdt aen Steffen Beerninck, alias Wulckers Steffen, mette andere sijdt aen [ 

tVeldt ] Spick, in’t dorp Losser Gerichtes Oldensel gelegen, ‘t welcke in specie 

van ‘t voorschr capitael ende pension soo daer op verlopen mochte, wordt 

verbonden, voorts generaliter alle [haere] sijn geene uijtgesonderde goederen, 

omme in cas van onverhoopte misbetalinge sich daer aen cost ende 

schadeloos te verhalen, alles tot d’effectuele afflosse toe, dewelcke met 

denunciatie van ½ jaer voor den verschijndach sal geschieden, alles sonder 

arch offte list 

 

1678. den 16ten Novemb. 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Leuwen 

Jan Wijck 

 

Compareert Claes Peterinck inde Lutte met sijn beijde soons, Lambert ende 

Wolter ende bekennen deughdelijcke schuldt schuldich te sijn aende erffgen.  
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erffgenaemen van zal. Aelff Cuijper eene summa van vijff hondert Car. gld. ad 

20. st ‘t stuck (: waerinne mede begrepen hondert rijxdl. inconformite 

gerichtlicke verschrijvinge de dato den 22ten Augusti 1661. dewelcke mits 

desen wordt gecasseert ende g’annulleert :) met belofftenisse deselve jaerlijx 

ende alle jaer te verrenthen met ses dergelijcke guld. van jeder hondert, 

waervan het eerste jaer renthe op den 22ten Augusti 1679. sal verschenen sijn, 

ende soo vervolghlijck van jaer tot jaer tot d’effectuele afflosse toe, dewelcke 

met denunciatie van een halff jaer voor den verschijnsdach aen beijden sijden 

sal geschieden, stellende daer voor tot een speciael onderpandt haere eijgen 

toebehoorende Cotterstede gelegen inde Marcke Lutte, Gerichtes Oldensel, 
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mett annexe landerijen van dien, voorts generaliter alle haere geene 

uijtgesonderde goederen, om in cas van onverhoopte misbetalinge, soo 

wegens capitael, als alle onbetaelde renthe, sich daer aen cost ende 

schadeloos te verhalen, alles sonder arch offte list 

 

A. van Rensen 
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1679. den 15den Februarij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Leuwen 

Jan Wijck 

 

Compareert Hermen Severt tot Gammelcke Geese eheluijden, tutore viro, ende 

bekennen oprecht ende deuchdelijck schuldich te sijn aende erffgenamen van 

zal. Philips d’Avina de summa van veertich daeld. ingevolge vertoonde 

obligatie in dato den 27ten Julij 1665. met daer op verlopene ende 

bereeckende interesse, neffens gedaene gerichts costen tot 12. gl. 6 ½ st.  

Dese 12. gl. 6 ½ st g’addeert mett bovenstaende capitaelen maecken te 

samen een summa van twe en seventich Car. gl. 6 ½ st, voor welcke capitaele 

summa glte. erffg. jaerlijx sullen hebben te genieten, sonder eenige insperinge 

4. fijme van sijnenn besten rogge, ende dat uijt sijn erve ende goet, soo hij 

comparant tegenwoordich is bouwende, hen ter tijdt, ende soo langh voorschr 

erffg. bovengesch. summa ten vollen sal sijn voldaen, met sodaene conditie 

nochtans datte 4. vijme roggen door 2. onpartijdigen jaerlijx nae penninges 

weerdije sullen g’aestimeert worden, waer van eene aan sijden comparanten, 

ende een aen sijden glte. erffg, jaerlijx sal g’eligeert worden, onder verbandt 
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van comparanten personen ende geene uijtgesonderde goederen, om sich 

daer aen cost ende schadeloos te mogen verhalen, alles sonder arch offte list 

 

A. van Rensen 
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1679. den 2den Junij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Leuwen 

Jan Wijck 

 

Compareert Beck Geert te Doringen mett Swenne sijn huijsvrouw, sij Swenne 

g’ass.t. met secret. Roeck, haren tot deser saecken gecooren ende toegelaten 

momber en hebben met rijpe deliberatie vrijwillich ende onwederropelijck 

gegeven gelijck sij geven cracht deses aen haren soone Wessel alle hare 

nalatenschap, omme deselve nae doode van donator ende donatrix erffl. ende 

eeuwelijck te hebben, te holden, te keren ende te wenden, soo ende als 

desselven goeden raet sal gedragen, sonder inrede offte bespieringe van 

jemandt alleenlijck aen donator offte donatrix jaerlijx uijt te reijcken 2. silvere 

ducatons, ende nae doode van donator ende donatrix aen haere kinderen uijt 

te keren dit volgende, als aen Jenneken 50. daelder, een koe met een kiste, aen 

Albert, Jan ende Geert, jeder 10. gl. voor welcke giffte off beneficie glte. 

Wessel, off sijne kinderen sullen geholden wesen donator ende donatrix in 

cost, dranck ende klederen t’onderholden, ende in haere kranckheijt 

trouwelijck handtreijckinge te helpen doen, ende bij soo veere dese donatie 

punctuelijck wordt naegecomen, beloven donator ende donatrix g’ass.t als 

voren deselve noijt ende willen revoceren, maer ter contrarie in weerden 

houden, onder renunciatie van alle exceptien, desen eenichsints 
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contrarierende, hebbende donator ende donatrix g’ass.t als voren dese giffte 

onbedwongen van jemandt met hande ende monde g’approbeert, alles 

oprecht in meliori forma 
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1679. den 6. 7bris 

Judex Substit. Herm: Roeck 

Ass. Joan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Erschenen in desen Ed. Gerichte Margareta Moesels, wed. van wijlen d’Heer 

Canonicus Bever, g’ass.t met Frans Aubel, haren in desen gecooren ende 

toegelaten mombaer, ende bekande voor haer ende haere erffgenamen alnoch 

schuldich te sijn aen de Wel Ed. Heer Adolph van Rensen Richter des Ampts 

Oldenzael, ende Me Vrouwe Anna Geertruijdt vanden Clooster eheluijden, 

ende haer beijder erffgenaemen, sodaene drie distincten [obli] capitalen offte 

versegelingen, desen prothocollen in dato den 19den Feb. 1668. met 

meerderen g’inhereert, haer daer toe kortheijts halven willende hebben 

gerefereert, in vougen dat deselve althans van waerden sijn ende blijven, 

wordende soo noodich hijr mede gerenoveert ende vernieuwet, vervolghlijck 

bekande sij comparanten g’asst.t als vooren daerbeneffens noch schuldich te 

sijn aen de voorn. eheluijden ende haere erffgenaemen, wegens verlopene 

interesse vande bovenglte. capitalen tot den jaere 1678. inclusive gereeckent, 

een summa van vier hondert vijff en dertich gld. thijn st, 8. penn: beloovende 

derhalven jaerlijx op St. Martini praecise aen de renthefferen te betaelen een 

summa van een hondert daeld. ad 30. st ‘t stuck, ter tijdt toe, d’olde ende 

lopende interessen ten vollen sullen sijn voldaen ende betaelt, verbindende 

almede daer voor haer persoon ende goederen, specialijck d’erven Groote 
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Bavel ende Crox inde Lutte, deselve desen Ed. Gerichte submitterende, ende 

mits desen in vrijwillich verwin 
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gevende, sodanich nochtans, dat bij faute van betalinge der geseijde hondert 

daelder jaerlijx, haer renthefferen offte erffgenaemn ten allen tijden vrij sal 

staen de gespecficeerde onderpanden (: sonder voorgaende pandinge, 

opbadinge ende aeneijgeninge :) te konnen ende mogen distraheren, offte 

vercopen, onder expresse renunciatie van alle exceptien, privilegien, ende 

beneficien rechtens desen eenichsints contrarierende, ende de vrouws 

personen nae rechten competerende, ende is dese gerichtlicke bekentenisse 

door haer comparante ende gekooren mombaer met handtastinge 

bekrafftiget, sonder argelist 

 

1679. den 16den 7bris 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Joan Wijck 

Jacubus Monninck 

 

Compareert Reijndt ten Holthuijs te Doringen voor hem ende sijne erffg, ende 

bekende eeuwichlijck erffl. onwederlosbaer, commerfrij ende onbeswaert 

vercofft te hebben den 29ten Januarij deses jaers. gelijck hij alnoch vercoopt 

cracht deses, aen Hermen ende Jan ten Luttichuijs sijn eijgen toebehoorige 

camp, soo als deselve in de Marcke Doringen, Gerichtes Oldensel, achter 

Wesselincks Camp met d’eene sijdt aen coperen vaders camp, ende met 

d’ander sijdt aen Esken Wesselincks camp gelegen, met alle daer toe 

behoorende gerechticheijt voer vrije ende onbespierde messinge uijt de voorn. 

marcke inconformite seecker versegelden brieff in dato den 8ten April 1659. bij 
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holtrichter in namen der samptl. erffg. geteijckent, sulx alles voor eene summe 

van 140. Car. gl. neffens een ducaat wijncoop, dewelcke de vercoper ten vollen 
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bekent ontfangen te hebben, doende deswegen vollencomene cessie, 

transport ende opdracht van voorschr camp, tot erffl. behooff ende prouffijte 

vande coperen ende haere erffg. met belofftenisse van sodane cessie te staen 

wachten ende wahren, als nae landtr. behoort, onder verbandt van haere 

personen ende geene uijtgesonderde goederen, ende waeraenne de coperen 

haer regres altoos cost ende schadeloos sullen mogen verhalen, alles oprecht, 

in meliori forma 

S.L. 

 

1679. dem 24 7bris 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Compareert Roloff Monninck te Doringen met Grete sijn huijsvrouw, ende 

bekennen tot betalinge van haere heeren lasten opgenomen ende ontfangen 

te hebben van Stijne ten Elsmarsch vijff en twintich Car. gl. voor welcke summa 

comparanten tot een speciael onderpandt stellen haere eijgen toebehoorende 

swart bleerde koe, met een swart bleert sterckjen, voorts alle haere hebbende 

ende verkrijgende goederen, omme sich daer aen altoos cost ende schadeloos 

te vehalen, alles sonder arch offte list  
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1679. den 18den Octob.  

Judex Adolph van Rensen 

Assess: [Berent Geerdinck]  

Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Testament 

 

Compareert Hermen Roeck, secretarius, gichtet ende verclaert, dat voor hem, 

bij lijffs swackheijt van mij specialijck gesubstitueerde Richter, ende daer toe 

gekoorene coernoten, Berent Geerdinck en Roloff Gelinck erschenen is d’heere 

Abraham van Middachten op Aerninckhoff, kranck van lichaem, maer gesondt 

van kennisse ende met goeden verstande, te kennen gevende dat hij sonder 

testamente over sijne nalatenschap gemaeckt te hebben, niet wilde vande 

werelt scheijden, ende sulx om nae sijn doodt alle questien, soo souden 

eenichsints konnen vallen, voor te bouwen, ten welcken eijnde ‘t gerichte 

versocht is, soo heefft dan aenvanckelijck testator in de bestendichste forme 

rechtens gerevoceert off wederroepen alle testamenten off maeckingen, voor 

desen bij hem geperfecteert, dieselve annullerende als off dieselve noijt 

gemaeckt waeren, verders institueert hij sijnen broeder Herman van 

Middachten tot sijn eenige ende unversele erffgenaem in alle obligatien, 

actien, crediten ende alles wat hem toecompt ende buijten de provintie van 

Overissel gelegen is, mits dat hij aen alle susters, hoofft voor hoofft sal 

uijtkeren hondert daeld. ad 30. st. ‘t stucke, waer mede hij vollencomen 

affstandt sal doen van alle roerende ende onroerende goederen, obligatien, 

actien, credijte, niet uijtbesondert 
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in Overissel voorhanden, diewelcke testator geefft ende legateert aen Juffr. 

Wilhelmina ende Eilico? Rammelmans, suster ende broeder uijt redenen hem 

daer toe moverende, onder expresse conditie, dat indien sijn broeder hijrmede 

niet vredich mochte sijn, ende desen uijtersten wille mochte comen 

t’impugneren, dat alsdan, sijne erffnisse geheel soude vervallen aen die 

legatarien, diewelcke hij in dien vall tott erffgenamen institueert, waermede 

testator sijn uijterste wille geslooten, met versoock, dat ten prothocolle mochte 

gebracht worden, ende als hem ditselve bescheijdentlijck voorgelesen is, off 

testator onbedwongen ende met voorbedachten rijpen beraede tot desen 

sijnen uijtersten wille gecoomen sij, heefft daer op g’andtwoordt jae, ende met 

handtastinge aen comparant, als substitueerde richter, ende getuijgen gedaen, 

sijn uijterste wille bekrefftiget, alles sonder arch offte list, ende in de beste 

forme rechtens 

 

1679. den 14. 9bris 

Judex subst. Joan Leuwen  

Ass: H. Roeck 

Jan Wijck 

 

Compareert in eenen openden gehegeden gerichte Berent Groeneman Berent 

ter Groote Hulst ende Geert Herinckman tesamen woonende inde Marcke 

Boningen, Gerichtes Oldensel, bekenden voor haer ende haere erfg, 

deughdelijcke schult schuldich te sijn een capitael van drie hondert Car. gl. 

aende Wel Ed. Adolph van Rensen, Me Vrouw Anna Geertruijdt vanden 

Clooster, eheluijden ende haere erffg. van affgerekende pachten, door Fr: 

Aubel, als volmr. 

 

In de linker marge: 
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Noodt gerichte gehouden den 31 (sic!) April 1720 verwalter regter dr. Jan 
Westerlo 
{?} procurator 
Adolt Duivelshoff in Pr: St. {?}   
in eigen persoon gecompareert dr? Adolp {?} van Rensen soon ende 
erfgenaem van wijlen sijn Ed. heer vaeder Lubbert Adolf van Rensen 
verklaerende hoe dat in minderinge van dese tegenstaende drie hondert 
gulden capitael voor enige? jaeren, door Aerinckman aen comparante [aen] 
wijlen {?} heer vaeder voornt.  
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voornt. sijn betaelt een summa van een hondert Cli. gld. ende dat de overige 
twe hondert guldens capitael met 32 - 10- st. op? heeden? door Daniel 
Groeneman aen {?} comparant? sijn voldaen quiterende derhalven en 
ontslaende? het hijpotheeq in desen {?} mits desen 

 

vande vrouwe wed. van Twickel tot Rorup g’assigneert, om te strecken tot 

affkortinge van verschenen renthen, ende gemerckt bij comparanten 

onvermogen het capitael op staende voet te betalen, hebben op vorspraecke 

van Fr: Aubel voor de Heere rentheffer op gebeurlicke interesse te houden 

versocht, hetwelcke haer g’accordeert tegens genoochsahme obligatie ende 

onderpandt, mits dat sich Ber. Groeneman in specie daer voor soude 

verbinden, gelijck hij sich verbindt dan mits desen, soo wel voor capitael als 

verlopene interesse, stellende daer voor ten onderpande sijn eijgen 

toebehoorigen thijnden over ‘t erve Groeninck, voorts alle sijn goederen, 

hebbende off noch krijgende, verobligeren sich voor capitael ende interesse 

mede Ber. ter Groote Hulst ende Geert Herinckman en alle haere goederen, 

soo hebbende als verkrijgende, geene uijtgesondert, eene voor alle ende alle 
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voor eene, reciproce haer verbindende voor haer quota desen comparant 

Groeneman alle haere goederen geene exempt, met belofftenisse jaerlijx ende 

alle jaer op de 15den jan: tegens 5. per cento te verrenthen tot der afflosse toe, 

mits doende denunciatie 1/4 jaers voor de verschijnsdach, ende sal de eerste 

renthe verschenen sijn op den 15den januarij 1680.  

Alles oprecht, in meliori forma 

 

1679. den 17den Novemb. 

Judex Adolph van Rensen 

Assess: jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Testament 

 

Compareert Herman Roeck, secretarius, gichtede ende verclaerde, hoe dat voer 

hem, als gestituierde Richter in desen ende daer toe genomene coernoten, 

Henr. Saxo ende Berent Hagedoorn, is 
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is gecompareert, Margreta Blomen, huijsvrouwe van Jan Willems Grasdorp, 

g’ass.t met Do. Eiberghen praedicant tott Weerselo, haeren tot deser saecke 

gecooren ende toegelaten mombaer, overdenckende de sterfflijckheijt 

menschelijcker natuijren, de gewischeijt des doodts, ende de onsekerheijt der 

uijren van dien, heefft gaende, staende en haer verstandt vollencomen 

machtich, doch swack nae den lichaems, uijt dese werelt niet willen scheijden, 

sonder van haere tijdtlijcke goederen, soo haer Godt d’heere verleent, 

gedisponeert te hebben, ten welcken eijnde ‘t gerichte versocht is,  
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in den eersten revoceert testatrix g’ass.t als vooren in de beste forme rechtens 

alle voorige testamenten, ende alle uijterste willen, deselve annullerende, als 

off die noijt gemaeckt waeren, daer nae institueert testatrix, g’asst. als vooren, 

tot haer universele erffgenaeme tit. instit. haer lieve eheman, Jan Willem 

Grasdorp, in alle haere roerende ende onroerende goederen, hebbende offte 

noch krijgende, geene daer van uijtbesondert, omme deselve nae doode van 

testatrix erfflijck ende eeuwelijck te gebruijcken, nae sijn welgevallen, met 

sodaene conditie nochtans, dat hij sal geholden wesen nae doode van testatrix, 

naevolgende legaten uijt te keren, als aen testatricis zal. suster Aelken Blomens 

kinderen, soo daer eenige van mochten nae doode van testatrix in’t leven sijn, 

eens voor all 75. Car: gl.  

Aen den Armen 25. Car. gl.  

Aen testatricis zal. suster Jenneken Blomens kinderen, soo nae doode van 

testatrix in ‘t leven mochten bevonden worden jeder 75 Car. gl.  

Aen testatricis mans  
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zal. dochters kindt, met namen Margreta Thijse, om reden, dat testatrix haer 

pete is, ende nae haer genoombt, hondert Car. gl. met het beste bedde, i. 

pollouw, 2. kussens, 2, dekens, 3. paer laeckens, met 2. paer kussen slaepe, om 

hetselve nae doode van testatrix, als sij het van nooden heeft, te prouffiteren, 

wel te verstaen, datt selve legaten nae doode van testator ende testatrix eerst 

sullen worden uijtgereijckt,  

Vorders oock, dat nae doode van mijn l. man voorschr. de halffscheijt van mijn 

goet alsdan sal comen te vervallen op Jan Grasdorp mijn voorschr mans soone, 

ende d’andere halffscheijt van mijne naegelatene goederen op Anna 

Geertruijdt Thijse, mijn voorschr. mans dochters dochter, daerinne deselve bij 

desen tit. instit. substituere, onder conditie nochtans, dat het huijs cum annexis 
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voorn. Jan Grasdorp voor een behoorlijcke prijs sal besitten ende bewoonen, 

ende nae affsterven van dien sonder nalatinge van vrouwe ende lijves erven, 

bovenbenoombde Anna Geertruijdt Thijse 

 

Waer en tegens Jan Willems Grasdorp in vall sijner eerster afflijvicheijt 

tuchtiget sijn l. huijsvrouwe, Margreta Blomen voornt. in alle sijne goederen, 

geene uijtbescheijden, gelijck hij deselve tuchtiget mits desen, omme deselve 

nae doode van testator nae haer eijgen lust ende welgevallen te gebruijcken, 

voorbehoudens nochtans de legitime portie van sijn soon, ende dochters 

kinderen, daernae instituerende tot sijne wettelijcke erffg. sijn soone Jan 

Grasdorp ende de kinderen van sijn overleden dochter, in alle sijne naegelaten 

goederen, omme deselve nae doode van testator liefflijck in stirpis te deelen, 

onder dese conditie nochtans, dat sijn voorn. soone Jan Grasdorp het huijs 

cum annexis in manieren als vooren, sal bewoonen, ende nae desselffs 

affsterven 
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sonder nalatinge van vrouw ende wettelicke lijves erven, sijn dochters dochter 

Anna Geertruijdt Thijse, welckes alles testatrix g’ass.t als vooren ende testator 

voorgelesen sijnde, verclaren dit te sijn haere uijterste vrije ende 

onbedwongene wille, ende dat deselve in alle sijne puncten ende clausulen 

effect moge sorteren, ‘t sij als een testament, codicill, giffte bij leven off dode, 

offte andersints, soo ende als deselve best nae rechten, coustuime ende 

gewoonte deses landts sal mogen subsisteren ende bestaen, derogerende alle 

subtiliteiten, dese haere uijterste wille ende begeerte praejudiciabel ende 

hinderlijck, hebbende ‘t selve met handtastinge aen comparant als substit. 

Richter ende getuijgen g’approbeert ende geconfirmeert, met versoock dat ten 
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prothocolle mochte gebracht worden, alles sonder arch offte list in meliori 

forma 

 

Eod. Anno et die 

Judex et Assess. ut antea 

 

Testament 

 

Compareert Herman Roeck secretarius, gichtede ende verclaerde, hoe dat voer 

hem als gesubstit. Richter in desen ende daer toe genomene coernoten, Joes 

Valkenaer ende Jacobus Monninck sijn gecompareert, Annen Alberts Geert in 

Weerselo ende Lijsbeth Alberts, eheluijden, sij Lijsbeth g’ass.t met Agnes 

Lambert haeren tot deser saecke gekooren ende toegelaten mombaer, 

overdenckende de sterfflijckheijt menschelijcker natuijren, de gewischeijt des 

doodts, ende d’onseeckerhijet der uijren van dien, hebben kranck nae den 

lichaeme, doch hares verstandes vollencomen machtich, haer testament offte 

uijterste wille naervolgende gestalt opgericht: 
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In den eersten is testatoren haer uijterste wille, dat haer dochter Swenne, nae 

haren doode, voor uijt sal hebben te prouffiteren wegen haere getrouwe 

diensten aen testatoren in haer kranckheijt gedaen, de halffscheijt van haer 

tegenwoordige behuijsinge met daer toe behoorende recht ende 

gerechticheijt, met den ½ inboedel, alsmede den halven gaerden vanden 

heggenpost aff tot aen Severinck Maelandt, beneven aen Roloff ten Velthuijs 

landt, als oock een stucke landes, groot 6. spint, gelegen bij Wolberts huijs, op 

sodane conditie nochtans, dat sij aen Juffer vanden Clooster, Stiffts Juffer tott 

Weerseloe, sal hebben uijt te keeren hondert Car.gl.  
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Then tweden sal haer soone Albert om redenen haer daer toe moverende, de 

twe stuxkes landes, gelegen met d’eene sijdt aen Frijlincks maete ende met 

den eijnde aen Berent Herincks Camp voor uijt hebben te genieten,  

Ten derden, soo haer soone Hermen mochte weercomen, sal hij offte sijn 

nacomelingen eens voor all, uijt redenen haer daer toe moverende, uijt haer 

gerechte goederen hebben te prouffiteren 10. daelder, ad 30. st. ‘t stuck,  

Daerna hebben testator ende testatrix g’ass.t als vooren, tot haer universele 

erffgenamen gestelt, gelijck sij tit. instit. mits desen stellen haere 

voorbenoembde kinderen, om d’andere halffscheijt van haer tegenwoordige 

huijs met den inboedel, neffens den halven gaerden, met d’andere goederen 

natelaeten, met malcanderen liefflijck quota quotis te deelen, welckes alles 

testator en testatrix g’ass.t als vooren, voorgelesen sijnde, verclaren dit te sijn 

haer uijterste wille, begerende dat hetselve, hetsij als een testament, codicill, 

giffte offte uijterste wille in allen sijnen poincten ende clausulen effect moge 

sorteren, hebbende ‘t selve onbedwongen van jemandt met hande ende 

monde g’approbeert ende geconfirmeert, alles sonder arch offte list, 

in meliori forma 

 

A. van Rensen 
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1679. den 29ten 9bris 

Judex Adolph van Rensen 

Ass. Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Compareert Rotger Jacobsen ter Sumbecke,Trijne eheluijden, sij Trijne g’ass.t 

met secret. Roeck, haren tot deser saeken gekooren ende toegelaten 
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mombaer, ende bekennen voor haer ende haere erffg. vercofft te hebben, 

gelijck sij doen [cracht] mits deses aen Derck Meilinck, Mettjen ter Linden 

eheluijden, ende haere erffg een jaerlijxe losrenthe van thijn Car. gl. ad 20. st ‘t 

stuck uijt comparanten huijs, met den toebehoorigen hoff, voorts uijt eenen 

camp voor de boomen, naest Jon.r Voeths landt, ende uijt eene maette aen de 

Depenmorsch bij Braeckmans maete, tesamen inde Meckelhorst, Marcke 

Boningen, Gerichtes Oldensel, gelegen, ende dat voor eene summe van twe 

hondert Car. gl. ad 20. st. ‘t stuck, aen haer ten vollen voldaen, beloovende 

voorschr. thijn Car. gl. jaerlijxe losrenthe alle jaer praecise op Jacobi te betalen, 

vrij schadeloos geldt, sonder eenige kortinge van verpondinge, offte andere 

Heeren lasten, soo daer tegenwoordich op staen, off hijrnaemaels opgeset 

mochten worden, waer voor op Jacobi des aenstaenden jaers 1680. het eerste 

jaer renthe sal comen verschijnen, ende soo voorts jaerlijx ende alle jaer totte 

afflosse toe, dewelcke (: sullende met twehondert gelijcke gulden in eenen 

onverdeeelde summe geschieden :) een halff jaer voor den verschijnsdach sal 

worden aengecondiget, onder verbandt van voorn. goederen, ende allen 

aencleeff van dien, ende voorts generaliter van alle andere geene 

uijtgesonderde goederen, renuntierende tot dien eijnde van alle exceptien, 

desen ter contrarie eenichsints dienende, in specie non numerata pecuniae 

divisionis, doli mali etc? , met belofftenisse dese renthe  
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reces ten prothocol   - 2 - 4 - 

Jan Egbertsen?    - 4 - 6 – 

{?} {?} 

versegelde brieff 
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moeten casseren wegen  

rente per cento   - 1 - . -  

 

rest noch van voor  

desen reces te weten, vulmacht ten prothocoll - 1 - 1  

 

326 

 

hoofftsummen, huijs ende landerijen te sullen staen wachten ende waeren, 

gelijck men sulx nae landtr. schuldich is te doen, oock des versocht sijnde, op 

d’eerste simpele aenmaninge beter vestenisse ende verseeckeringe te doen, 

waermede renthefferen dese renthe t’allen tijden mogen sijn verwaert, alles 

sonder arch offte list 

 

S.L. 

 

1679. den 10den Decemb. 

Judex Adolph van Rensen 

Ass. Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Compareert Lamb. Beerninck te Doringen, Jenne sijn huijsvrouwe ende 

bekennen aen Gabriel d’Avina Mechtelt van Borne eheluijden, ingevolgh 

obligatie deughdelijck schuldich te sijn van verstreckten gelde een summe 

capitalis van dertich daeld: hollandts, dewelcke comparanten gerichtlijck 

waeren opgesecht en albereets daer voor met pandinge tot pandthalinge 

uijtgesleten, ende gemerckt comparanten in onmogelijckheijt waeren gestelt, 

om dieselve datelijck te konnen voldoen, soo is ‘t dat door interessie van ‘t Ed. 
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Gerichte ‘t capitael voorschr. is veraccordeert met interesse te betalen jaerlijx 

met thijn daeld. aenvanck nemende op jacobi 1680.  

eijndigende naer Jacobi 1682., ende setten comparanten tot een waer 

onderpandt een mudde rogge gesaeijs nae Frerincks landt op den camp vande 

beneden deure voorts alle [sijn] haere coorngewas, om sich daer aen cost ende 

schadeloos te mogen verhalen, mogende op de erholdene aeneijscheninge 

paraetlijck daer op executeren ende rentheffer sich op dusdaene maniere 

betaelt maecken, alles in meliori forma 
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1680. den 3den Januarij 

Judex Subst. Herm: Roeck 

Ass. Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Compareert Aele Weduwe van zal. Cuijper Jan te Lemseloe g’ass.t met Mr. 

Albert Gerrits haren tot desen saecke gekooren ende toegelatenen mombaer, 

renoverende de acte vanden 25ten Julij 1660. ende bekent alnoch deughdelijck 

schuldich te sijn aende Heere Adolph van Rensen, Richter tott Oldenzael, de 

summa van hondert daelder ad 30. stuijver het stuck, procederende van zal. 

Lambert Leuwerick, aende Godts armen gelegateert, met belofftenisse jaerlijx 

ende alle jaer op den 25ten Junij daer van tot proufijte der armen te betalen 

vijff dergelijcke daelders voor pension ende dat uijt comparants huijs ende 

landt in Lemseloe tusschen Jan Gerrits ende Hendrickmans landt gelegen ‘t 

welcke in specie voor ‘t voorschr. capitael wordt verbonden waer aen die heere 

rentheffer sijn guarand cost ende schadeloos sal moegen verhaelen,ende 

voorts alles haere geene uijtgesonderde goederen, alles tot die afflosse, 

denuncierende sulx een halff jaer te bevoorens, alles oprecht 
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1680. den 10den Januarij 

Judex Adolph van Rensen  

Ass. Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Compareert Aele weduwe van zal. Cuijper Jan te Lemseloe g’ass.t met Mr. 

Albert Gerrits, haeren tot desen saecke gecoren ende toegelaten mombaer, 

ende bekent deughdelijcke schult schuldich te sijn aende kinderen van zalige 

Albert Lesger te Vaelte, bij Jenne sijne ehelijcke huijsvrouwe geprocreert, een 

summe van vijff en sestich daeld. ad 30. st. het stuck, met belofftenisse deselve 

jaerlijx te willen verrenthen met 3 1/4 dergelijcke daelders, (: waer van het 

eerste jaer renthe op den 1ten Januarij 1681. sal verschenen sijn ende soo 

vervolghlijck van jaer tot jaer, totte effectuele afflosse toe, dewelcke met 

denunciatie van ½ jaer voor den verschijnsdach sal geschieden :), ende dat 

uijt comparants huijs ende landt in Lemseloe ende Rossum tusschen Jan 

Gerrits ende Hindrickmans landt gelegen, dewelcke in specie voor ‘t voorschr. 

capitael worden verbonden, voorts generaliter alle haere geene uijtgesonderde 

goederen, om in cas van onverhoopte misbetalinge sich daer aen cost ende 

schadeloos te verhaelen, alles sonder arch offte list  
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1680. den 17den Januarij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 
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Compareert Aele weduwe van zalige Cuijper Jan te Lemseloe, g’ass.t met Mr. 

Albert Gerrits haren tot deser saecke gekooren ende toegelaten mombaer, 

renoveert de versettinge vanden 21ten Maij 1678. ende bekent alnoch boven 

de hondert daeld. deughdelijck ende oprecht schuldich te sijn aen Hermen 

Beer dertich daelder ad 30 st. ‘t stuck met belofftenisse jaerlijx ende alle jaer op 

den 17den Jan. daer van te betalen 1 ½ dergelijcke daelders voor pension, 

ende dat uijt seecker stuxken bouwlandes van 3. schepel geseijs, gelegen 

metten eenen eijnde aen Eertcamps Camp, metten anderen eijnde aen 

Jochums Berents Camp, met beijde sijden tusschen Cuijpers Aelbert sijn landt, 

inde Bourschap Rossum, Gerichtes Oldensel, ‘t welcke in specie voor ‘t 

voorschr capitael en pension soo daer op verlopen mochte, wordt verbonden, 

voorts generaliter alle haere geene uijtgesonderde goederen, omme in cas van 

onverhoopte misbetalinge sich daer aen cost ende schadeloos te verhaelen, 

alles tot d’effectuele afflosse toe, dewelcke met denunciatie van ½ jaer voor 

den verschijnsdach sal geschieden,alles sonder arch offte list 
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1680. den 26ten Januarij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Herm: Roeck 

Jan Wijck 

 

Compareert Hend. Jonghman tott Losser ende bekent oprecht ende 

deughdelijck schuldich te sijn aen Hermen Schoemaecker tott Losser de 

summa van hondert twe Car. gl. ad 20. st. ‘t stuck, met belofftenisse jaerlijx 

ende alle jaer daer van te betalen vijff dergelijcke gl. 2. st. waer van het eerste 

jaer renthe op den 26ten Jan. 1681. sal verschenen sijn, ende soo vervolghlijck 
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van jaer tot jaer, ende dat uijt sijn eijgen toebehoorende huijs ende hoff, ende 

mette eene sijdt aen Steffen Beerninck, alias Wulckers Steffen, mette andere 

sijdt, aen’t Spick in’t dorp Losser, Gerichtes Oldensel gelegen ‘t welcke in 

specie voor ‘t voorschr capitael ende pension, soo daer op verlopen mochte, 

wordt verbonden, voorts generaliter alle sijne geene uijtgesonderde goederen, 

omme in cas van onverhoopte misbetalinge cost ende schadeloos sich daer 

aen te verhalen, alles tot d’effectuele afflosse toe, dewelcke met denunciatie 

van ½ jaer voor den verschijndach sal geschieden, alles sonder arch offte list, 

vorders heefft glte. Hermen Schoemaecker voorn. hondert 2. Car. gl. capitael in 

de beste forme rechtens gecedeert ende overgegeven op huijden dato 

voorschr. aende armen tot Losser gelijck hij deselve cedeert ende overgeefft 

met vollen rechte mits desen, alles oprecht 
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1680. den 21ten Februarij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Compareert Lambert Berents, de rato caverende voor sijn absente broeder, Jan 

Berents, ende sijn suster Geertruijdt Berents, ende bekennen met consent van 

haer moeder Fenne wed. van zal. Berent Gerrits, ten overstaen van twe 

getuijgen ende mombaren, als Marten Bartelinck ende Albert Gerrits, met 

vollen rechte overgegeven te hebben aen haren jongsten broeder Hermen 

Berents het huijs mette annexe landerijen, gelegen op ‘t Menevelt, Lemseler 

ende Rossumer Marcke, metten eenen eijnde aen Sluijter Martens landerijen, 

metten anderen eijnde aen Marten Arents maete, met alle daer toe 

behoorende recht ende gerechticheijt, uijt cracht van welcke overgevinge 
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compareerde Hermen Berents voor hem selffs ende uijt namen van sijn 

moeder Fenne voornt. voor de welcke hij de rato caveerde, bekennende aen 

Lubbert inden Oever, ende Jenneken ter Oesterick eheluijden, oprecht ende 

deughdelijck schuldich te sijn hondert daeld. ad 30. st. ‘t stuck, heercomende 

dese schult van comparanten zal. vaeder Berent Gerrrits ende Fenne sijn 

huijsvrouwe, met belofftenisse jaerlijx ende alle jaer daer van te betalen vijff 

dergelijcke daeld. voor pension, (: waer van het eerste jaer renthe op den 1ten 

Maij 1681. sal verschenen sijn, ende soo vervolghlijck van jaer tot jaer tot 

d’effectuele afflosse toe, dewelcke met denunciatie van ½ jaer voor den 

verschijndach sal geschieden :) ende dat uijt comparanten haer huijs ende 

landerijen, hijr voor geordineert, dewelcke in specie voor voorschr. capitael 

met alle daer op verlopene interesse worden verbonden, voorts generaliter alle 

hare geene uijtgesonderde goederen, om in cas van onverhoopte misbetalinge 

sich daer aen cost ende schadeloos te verhalen, alles sonder arch offte list  
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1680. den 28ten Februarij 

Judex Adolph van Rensen 

Assess: Jan Wijck 

Jabcobus Monninck 

 

Testament 

 

Erschenen Jan ten Lechtenbergh te Weerseloe, ende Jenne Nijhoff eheluijden, 

sij Jenne g’ass.t met Marten Bartelinck, haren tot deser saecke gecooren ende 

toegelaten mombaer, overdenckende de sterfflijckheijt menschelijcker 

natuijren, de gewischeijt des doodts, ende d’onseeckerheijt der uijren van dien, 

hebben gaende, staende gesondes lijves ende van goeden verstande, om alle 
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questien nae harer doodt voor te comen, haer testament offte uijterste wille 

naervolgender gestalt opgericht, in den eersten is testator sijn uijterste wille 

dat sijn voorkinderen met namen Hindrick Jan ende Swenne bij Aele Essinck 

geprocreert nae doode van testator ende testatrix, boven haer moederlijck 

goet (: te weten de halve maete, bij Rijckmanspoel in Dulder, metten halven 

camp, bij ‘t Lechtenbergh gelegen, neffens een jeder thijn daeld. ad 30 st. ‘t 

stuck, ende Swenne ende Jan jeder een koe bij haer ontfangen :) noch sullen 

hebben te prouffiteren d’andere halffscheijt van voorn. maete ende camp,  

ten tweden, sullen de nakinderen, met namen Aele, Geertken, Werner Jan ende 

Egbert bij comparanten geprocreert, nae testators ende testatrix doodt hebben 

te gauderen de camp aende Pompenmaete in Roetme, Gerichtes Oetmerssum, 

alsmede eene maete, gelegen aen Frijlincks maete inde bourschap Rossum, 

Gerichtes Oldensel, voorts [ {?} ] derdehalff hondert daeld. ad 30. st. ‘t stuck uijt 

haere gereetste goederen, met comparanten peerden ende beesten, dewelcke 

sij nae doode van testator ende testatrix gelijckelijck ende vriendtlijck sullen 

hebben te genieten 
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daernae institueren testator ende testatrix g’ass.t als voren, tit. instit. tot haere 

universele erffgenamen haere voorn. soo wel voor als naekinderen omme alle 

haere andere nalatenschap nae doode van testator ende testatrix vriendelijck 

ende liefflijck met malcanderen te deijlen, welckes alles testator ende testatrix 

g’ass.t als vooren voorgelesen sijnde verclaren dit te sijn haer uijterste wille, 

begerende, dat hetselve hetsij als een testament, codicill giffte, offte uijterste 

wille in allen sijnen poincten ende clausulen effect moge sorteren, hebbende ‘t 

selve onbedwongen van jemandt met hande ende monde g’approbeert ende 

geconfirmeert, alles sonder arch offte list, in meliori forma 
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Eodem Anno et Die 

Judex et Ass: ut antea 

 

Compareert Lambert Frerix, Merrije Goossens eheluijden ende bekennen 

deughdelijck ende oprecht schuldich te sijn aen Geesken Beer, wed. van wijlen 

Lambert Pottcamp ende haere erffgenamen de summa van hondert end 

veertich daeld. ad 30 st. ‘t stuck, met belofftenisse jaerlijx ende alle jaer daer 

voor te betalen vijff dergelijcke daeld. van ‘t hondert, waer van ‘t eerste jaer 

renthe op aenstaende St. Michaelis sal verschenen wesen ende soo 

vervolghlijck van jaer tot jaer, totte effectuele afflosse toe, dewelcke met 

denunciatie van ½ jaer voor den verschijndach sal geschieden, stellende daer 

voor tot een speciael onderpandt seecker stucke bouwlandes op den Kijvits 

Camp, bij Annen Alberts Lijsbeths landt gelegen, alsmede eenen gaerden, 

mette eene sijdt aen Berent Herincks Camp, met d’andere sijdt aen den Kijvits 

Camp ende met den eenen eijnde 

 

334 

 

aen Horst Landt, alle op de Nijstadt gelegen  

voorts generaliter alle haere geene uijtgesonderde goederen, omme in cas van 

onverhoopte misbetalinge sich daer aen soo wel van capitael, als alle 

verlopene interesse cost ende schadeloos te verhalen, alles sonder arch offte 

list 

 

Eod. Anno et Die 

Judex et Assess. ut antea 

 

Compareert in desen Ed. Gerichte d’Hre Wilhelm Doijs, out borgemr. ende 

Camener der Stadt Deventer, cedeert ende transportiert uijt cracht van accort 
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met de zal. Vrouw Abdisse van Wijtmarssum, met namen Anna van Twickell, op 

den 22ten Jan. des jaers 1677. gehouden, ende daer op gevolgde sententie in 

dato den 15den Januarij deses jaers 1680. voor den Gerichte van Delden 

gepronuntieert, twe distincte rentebrieven, d’eene ter capitale summe van twe 

duijsent acht hondert Car. gld. in dato den 20ten Decemb. 1622. bij zal. Vrouw 

Anna van Averhagen, wed. van wijlen d’Heere, Herman van Twickel, ende 

d’andere ter capitaele summa van twe duijsent seven hondert Car. gld. in dato 

den 7den Martij des jaers 1650. bij d’Heer Rittmr. Herman van Twickell 

gepasseert, monterende beijde capitalen een summa van vijff duijsent vijff 

hondert guld. met de daer op verschenene ende verlopene interessen, ter 

summa van drie duijsent seven hondert drie en twintich Car. gl. als bij glte. 

contract naerder g’exprimeert is, ende sulx alles ten prouffijte van de Hre. 

Christoffer van Twickel, als erffg. van Welglte. Vrouw Abdisse, in vertrouwen, 

dat sijn Ed. glte. sententie oock aen sijne sijde sal voldoen 
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1680. den 4denMartij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Compareert in desen Ed. gerichte Hermannus Roeck, secretaris, relaterende 

ende gichtende dat voor hem als hijr toe van mij specialijck g’authoriseert 

ende gesubstitueert, ende coernoten erschennen is Gerrit Muller ende Gerrit 

Geurtsen, erschenen is de Wel Geb. Heere Gerhard Adriaen van Rhede, Heere 

tot Saesfelt ende desselffs ehelieffste vrouw Anna Margreta Drost van 

Wisscherinck, sijnde met haeren eheheer, g’assisteert, als haeren man ende 

mombaer ende bekanden alsodaene jaerlijxe renthe van 48. gl. te betalen, 
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t’allen Lichtmisse, als uijt de erven Nijenhuijs in Gammelcke ende Maetman toe 

Lemseloe, beijde onder desen Ed. gerichte gelegen, is verschreven geweest, 

volgens rentverschrijvinge, daer van in den jaere 1630. den 18den Jan. 

geformeert, vermits beijde voorschr. erven veralieneert ende vercocht sijn, als 

nu ten prouffijte ende behoeve vande Heere Wilhelm Doijs, oudt Borgemr. 

ende Cam.r der Stad Deventer, Anna Mechteldt van Ernschaete?, sijn Ed. 

huijsfrouw ende oiren beijden erven te vestigen ende mits desen te 

verschrijven uijt ons hoeijlandt van het erve Coggenschott in de buijrschap 

Dulder aen den Saesfeldtschen Esch, onder desen Ed. gerichte gelegen, sijnde 

vrij ende allodiael goet, beloovende die voorschr. renthe, die op naestcomende 

Lichtmisse 1681. wederom op het nieuwe voor het eerste jaer sal comen te 

verschijnen, te staen wachten ende waren, als sulx nae landtr. gehoort, oock 

soo noodich op het gesinnen vande Heere rentheffer ten allen tijden meerder 

ende naerder vestenisse te doen, renuntierende van alle adelijcke privilegien 

den riddermatigen bij het landtr. van Overissel geaccordeert, welcke jaerlijxe 
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renthe sal mogen gelost ende quijt gecocht worden, met een summa van acht 

hondert gl. soo wanneer de loscondinge een vierdendeel jaers voor den 

verschijnsdach sal aengecondight ende alle achterstedige renthen betaelt sijn, 

Alles sonder arch offte list 

 

1680. den 20ten Martij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 
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Compareert Mechtelt inde Puppe wed. van zal: Rotgert ten Westenbergh, 

g’ass.t met Claes Lindthuijs, haren tot deser saecke gekooren ende toegelaten 

mombaer, alsmede haren soone Lucas inde Puppe, erfflick, met Webbe sijn 

huijsvrouwe tutore viro, ende bekennen voor haer ende haere erffg. vercofft te 

hebben, gelijck sij vercopen mits desen aen Hermken ten Binckhorst, 

naegelatene dochter van zal. Geert ten Binckhorst offte Koeckenbergh, Stijne 

ehel. ende haere erffg. een jaerlijxe losrenthe van thijn Car. Car. gl. ad 20. st. ‘t 

stuck, uijt een stuck landes, genant den Stockt, groot ongeveer 2. mudde 

geseijs, #, bij de Puppe aende olde Dinckel, inde Marcke Lutte, Gerichtes 

Oldensel gelegen, ende dat voor eene summe van twe hondert Car. gl. ad 20. 

st. ‘t stuck aen haer ten vollen voldaen,  

(: heercomende dese twe hondert Car. gl. van voorn. Geert ten Binckhorst, 

welcke deselve bij sijn leven met Stijne sijn huijsvrouwe tot prouffijte van glte. 

Hermken haer jongste dochter, hadden belecht :) belovende voorschr. 20. Car. 

gl. jaerl. losrenthe alle jaer praecise op Maij te betalen, vrij schadeloos geldt, 

sonder eenige kortinge van verpondinge, offte andere Heeren lasten, soo daer 

tegenwoordich op staen, offte hijr naemaels opgeset mochten worden, waer 

van op Maij des aenstaenden jaers 1681. het  

 

# aff te reeckenen van Schepers camp 
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eerste jaer renthe sal comen verschijnen, ende soo voorts jaerlijx, ende alle 

jaer, totte afflosse toe, dewelcke (: sullende met twe hondert gelijcke gl. in 

eene onverdeelde summe geschieden :) een halff jaer voor den verschijnsdach 

sal worden aengekondiget, onder verbandt van voorn. stucke landes, voorts 

generaliter van alle andere geene uijtgesonderde goederen, renuntierende tot 

dien eijnde van alle exceptien, desen ter contrarie eenichsints dienende, in 
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specie non numerata pecuniae divisionis, doli mali etc? met belofftenisse dese 

renthe, hoofftsumme ende landt te sullen staen wachten ende wahren, gelijck 

men sulx nae landtr schuldich is te doen, oock des versocht sijnde, op d’eerste 

simpele aenmaninge beter vestenisse ende verseeckeringe te doen, waermede 

rentheffersche dese renthe t’allen tijden mach sijn verwaert, alles sonder arch 

offte list 

S.L. 

 

1680. den 13den Martij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Compareert Willem Sijenborgh, Fenneken sijn huijsvrouwe, tutore viro, ende 

bekanden voor haer ende hare erffg. deughdelick schuldich te sijn aen het 

naegelatene kindt van wijlen Joost Mertensen Kock ende Berenken gewesene 

eheluijden, met namen Merten Kock, offte desselffs momberen, Berent Tithoff 

ende Joost Kock, wegen vaderlijck ende moederlijck goet, vier hondert ende 

vijfftich Car. gl. ad 20. st ‘t stuck, neffens eenige beesten, ingevolge seeckere 

maeghscheijdinge, in dato den 22ten Decemb. 1679. opgerichtet, dewelcke 

mits desen in weerden wordt gehouden, ende alles breder daerinne 

g’exprimeert, waer voor sij eheluijden belooffden onder verbandt van hare 

personen ende goederen, voor al ‘t gene bij comparanten vader ende moeder, 

als bestevader ende bestemoeder van Marten voorschr. tot prouffijte van  
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Marten in bewaeringe is gedaen, volcomentlijck daer voor te caveren, ende 

wanneer ‘t onmundige kindt tot sijne jaeren, offte uijt het broodt van 
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bestevader ende moeder sal gecomen sijn, voldaen ende betaelen de 

bovengeschr. summa, offte dieselve te verrenthen tegens gebeurlijcke renthe, 

alles tot optie der momberen, stellende voorschr. eheluijden tot een speciael 

onderpandt haeren toebehoorigen cotten Sijenborgh, in Berghuijsen gelegen, 

soo als dieselve van haer vader ende moeder is toegevallen ende overgegeven, 

om in cas van misbetalinge sich daer aen cost ende schadeloos te verhalen, 

soo wel wegen ‘t eene als ‘t ander, ingevolgh voorschr maeghscheijdinge, alles 

oprecht 

 

1680. den 5ten April 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Compareren Jan ten Dalhuijs, Aele ehel. ende Geert Roeverinck, Geese 

eheluijden, tutoribus viris, woonende in de Bourschap Lutte, Gerichtes 

Oldensel, ende bekennen uijt handen van Gijsbert Calthar te Lemselo 

ontfangen te hebben alsodaene vijfftich Car. gl. als voorn. Gijsbert Calthar sijn 

vrouw Gese met haer man zal. Hendrick, van comparanten suster zal. Jenneken 

Roeverinck, tot Zwoll overleden, ende haer als naeste erffgenaemen 

toegevallen, hadden opgenomen, waermede de obligatie daer van, soo vermist 

wordt, mits desen wordt gecasseert, Alles sonder arch offte list 

 

1680. den 15den April 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Compareren {?}. Jan Gerritsen ten Marsche, ende mede 
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als volmr. van sijn vrouw, Hendrickjen Elshoff, voor Borgemrn., Schepen ende 

Raedt der Stadt Delden in dato den 13den April 1680. uijtgegaen, ende mede 

als volmr. vande E.E. Ernst van Kerckhoff ende Willem ter Elshoff, volgens 

qualificatie voor de Borgemr. der Stadt Delden, in dato den 26ten Martij 1680. 

gepasseert, deselve volmachten gelesen ende in weerden gekent sijnde 

comparant ende constituenten alle erffg. van wijlen Hendrick ten Elshoff, ende 

d’erffg. van Sonnekes Arent, als Thijs Smitt, Arentjen ehel. Hartger Janssen, 

Eelcke ehel. Berent Gerritsen, Jenneken sijn huijsvrouwe, ende d’erffg. van 

wijlen Geert Willerinck, als Wessel Aleffsen mollemeijster, Berent Alberts, als 

schoonsoone vande wed. van wijlen Jan Willerinck, Arentjen Wilberdinck, wed. 

van Steffen Willerinck, g’ass.t met haeren broeder Lubbert Wilberdinck, Lubb. 

Wilberdinck, Willemken sijn huijsvrouw, ende Jan Lansinck, dese voorgeschr 

vrouwens alle g’ass.t met hare respective ehemannen, als momberen in desen, 

ende bekennen eeuwichlijck, erfflijck, onwederlosbaer commerfrij ende 

onbeswaert vercofft te hebben, gelijck sij doen mits desen het erve end ende 

goet Jaepkinck, voor onbeswaert ende vrij van alles, ingevolgh coopscedul de 

dato den 16den Augusti 1678. van alles breder meldende, soo als hetselve met 

alle sijne olde ende nieuwe recht ende gerechticheijt, hooge ende lege 

landerijen, inde bourschap Hasseloe, Gerichtes Oldensel gelegen is (: daer van 

de helffte, sijnde leenroerich, ende d’andere helffte, vrij allodiael sijnde, oock 

een stuxken landes, ad omtrent 6. spint thijntbaer, de rest als voorgeschr. vrij :) 

aen het dorp Borne, ende sulx alles voor eene summe van penningen, 

dewelcke de vercoperen ten vollen bekennen ontfangen te hebben, doende 

deswegen vollencomene cessie transport 
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ende opdracht van voorn. erve ende goet, tot erfflijck behooff ende prouffijte 

van glte. dorp Borne, met belofftenisse desen coop te staen wachten ende 

wahren, als nae landtr. behoort, ende hebben sich tot meerder verseeckerheijt 

Borgemr. Jan Gerritsen ten Morsch voor d’erffg. van wijlen Hendrick ten 

Elshave, Mr. Thijs Smitt voor d’erffg. van Sonnekes Arent, ende Lubbert 

Wilberdinck voor d’erffg. van Geert Wilberinck, voor alle evictie, opspraecke 

ende andere praetensien, soo noch eenige absente erffg. mochten comen te 

praetenderen, haer elx in solidum als principalen verbonden, waer aenne de 

coperen haer guarand cost ende schadeloos sullen mogen verhaelen, alles 

sonder arch offte list, oock tot meerder assecuratie hebben de vercoperen 

versocht, dat Herm: Roeck secret. desen harent wegen mede mochte 

versegelen 

 

1680. den 1ten Maij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Compareren Hermen Heurmans tot Losser, ende de mombaren van sijn soone 

Hermen, als Jan Wermolts ende Jan ten Deppenbroock aldaer, ende bekennen 

eeuwichlijck, erfflijck, onwederlosbaer, commerfrij ende onbeswaert vercofft te 

hebben, gelijck sij alnoch vercopen mits desen aende gebroederen Jan 

Hermssen, Gese sijn huijsvrouwe, ende Wessel Hermssen, Engele sijn 

huijsvrouwe, seecker huijs mette stede, soo als hetselve met alle sijne olde 

ende nieuwe toebehoor recht ende gerechticheijt, in het dorp Losser ende 

desen gerichte gelegen is, metten eenen eijnde aen Geerlick [Kel] Keilvers 

huijs, 
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metten anderen eijnde aen Geerlick Keilvers gaerden, mette eene sijdt aen Jan 

Egberts huijs, ende mette andere sijdt aen coperen haer landt, sulx alles voor 

eene summa van penningen, diewelcke de vercoperen ten vollen bekennen 

ontfangen te hebben, doende deswegen vollencomene cessie, transport ende 

opdracht van voorn. huijs ende stede, tot erfflijck behooff ende prouffijte 

vande coperen ende haere erffgenamen, met belofftenisse desen coop te 

staen wachten ende wahren, als sulx nae landtr. behoort, onder verbandt van 

haere personen ende geene uijtgesonderde goederen, die pro evictione ende 

alle opspraecke worden verbonden, waer aenne de coperen haer guarandt 

altoos cost ende schadeloos sullen mogen verhalen, alles sonder arch offte list 

 

1680. den 24ten Maij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Compareert Jan Gerritsen, Assele eheluijden, tutore viro, ende bekennen 

deughdelijck ende oprecht schuldich te sijn aen Geert Balders in Groote Drijne, 

Aelken ehel. een summa van hondert vijff ende twintich Car. gl. ad 20. st. ‘t 

stuck, met belofftenisse jaerlijx ende alle jaer daer van te betalen vijff 

dergelijcke guld. van jeder hondert gl. voor pension, ende dat uijt haer eijgen 

toebehoorende landt, genaemt den Pallas, gelegen tegens over Bruninck inde 

bourschap Hasseloe, Gerichtes Oldensel, dewelcke in specie voor ‘t voorschr. 

capitael ende pensioenen wordt tot onderpande gestelt, voorts generaliter alle 

haere geene uijtgesonderde goederen, waer aenne 
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renthefferen haer guarandt altoos cost ende schadeloos sullen mogen 

verhalen, ende sich betaelt maecken, alles tot d’afflosse toe, dewelcke met 

denunciatie van ½ jaer voor den verschijnsdach sal geschieden, sonder arch 

offte list, staet mede te noteren, dat rentgeveren het veene holt voor sich 

sullen beholden, in meliori forma, en sal de versegelinge mede cracht? hebben 

als {?} rentvercoperen? uijt het voorn. goet Pallas 

 

1680. de 5. Junij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Compareert Hendrick Meijlinck, woonende tott Zwoll, ende bekent 

eeuwichlijck, erfflijck, onwederlosbaer, commerfrij ende onbeswaert verkofft te 

hebben, gelijck hij alnoch doet miss desen aen Ditmaer Wijnholts Nijhoff ende 

Marijken Lamberts ten Cathe eheluijden alsodane vrije allodiale hoeijmaete, 

soo als dieselve met alle sijn toebehoorende recht ende gerechticheijt gelegen 

is in ‘t Hasseler Broock ende desen gerichte, tusschen Hesselincks maete ende 

den Belt zijtwaerts, ende t’eijndens aende Duijster Stege, sulx alles voor eene 

summa van penningen, dewelcke de vercoper ten vollen bekent ontfangen te 

hebben, doende deswegen vollencomene cessie, transport ende opdracht van 

voorn. hoijmaete tot erfflijck behooff ende prouffijte vande coperen ende 

haere erffg. met belofftenisse van desen coop te staen wachten en wahren, als 

sulx nae landtr behoort, onder verbandt van sijn persoon ende geene 

uijtgesonderde goederen, die pro evictione ende alle opspraecke daer voor 

worden verbonden, waeraenne de coperen haer guarandt altoos cost ende 

schadeloos sullen mogen verhalen, alles sonder arch offte list 
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1680. den 9den Junij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Compareert in desen Ed. Gerichte Herm: Roeck secretaris, relaterende ende 

gichtende, dat voor hem als hijr toe van mij specialijck g’authoriseert ende 

gesubstitueert, ende sijne coernoten, D. Eiberghen pastor tott Weerselo, ende 

Joes Valckenaer gecompareert sijn, Hermen Luloffsen, alias Pott, tott 

Weerseloe, Elijsabeth Janssen, ehel. tutore viro, renoverende d’gerichthl. acte 

van den 15den Maij 1658. ende bekennen alnoch schuldich te sijn aende 

erffgenamen van Aelken, wed. van zal. Jan in den Oever, hondert daelders ad 

30. st. het stuck, met belofftenisse daer van jaerlijx op alle Maij te betaelen vijff 

dergelijcke daeld. van ‘t hondert, totte tijdt vande effectuele afflosse toe, 

dewelcke aen beijden sijden sal vrij staen een halff jaer voor den verschijndach 

op te seggen, op sodane conditie nochtans, dat comparanten de tijdt hares 

levens daervan de renthe sullen prouffiteren ende nae derselver doodt sal het 

voorn. capitael alsdan aen het Hooch Ad. Stifft van Weerseloe tot prouffijte 

vande nootdrufftige armen aldaer vervallen, onder verbandt van haere geene 

uijtgesonderde goederen, soo mobile, huijsraet als anders, ende in specie haer 

eijgen toebehoorende huijs, metten hoff, gelegen tusschen Lubbert inden 

Oever ende Tonnis ten Berghstede huijseren in Weerselo Gerichtes Oldensel, 

omme sich daer aen ten allen tijden, soo wel van capitael, als alle verlopene 

interesse cost ende schadeloos te verhalen, staet mede te noteren, dat dese 

acte is vernieuwt, om dat uijt de acte van den 15den  
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Maij 1658. is uijtgelaten, dat het tot prouffijte vande armen tott Weerseloe is 

belecht, alles sonder arch offte list 

 

A. van Rensen  

 

1680. den 7den Julij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Compareert Berent Gerritsen ten Morscotte, ende bekent eeuwichl. erfflijck 

ende onwederlosbaer vercofft te hebben, gelijck hij vercoopt mits desen, aen 

sijn dochter Lijsbeth, sijn eijgen toebehoorende landt, groot vijff schepel 

geseijs, gelegen aen ‘t gemeene kerckhoffs veene, tusschen Daggel ende 

Rottgermans braecke, inde Marcke Dulder, Gerichtes Oldensel, ende sulx voor 

eene summa van vier hondert ende vijfftich Car. gl. sijnde daer inne mede 

begrepen, alle het huijsraet, ketel, potten etc, soo in sijn huijs nae doode van 

comparant sal bevonden worden, op sodaene conditie nochtans, dat Jenneken 

comparants dochter, wanneer sij compt te trouwen, vande cooppenningen sal 

hebben te prouffiteren 50. Car. gl. met eene koe offte 15. daeld. ad 30. st. ‘t 

stuck, ende soo sij niet compt te trouwen, sal een spint landes ende 

huijsvestinge, haer levent lanck hebben te genieten, sullende de schuldenaers 

nae doode van comparant daer uijt betaelt, ende het overschott voorn. 

Lijsbeth hebben te gauderen, doende deswegen [volen] van voorn. landt 

vollencomen cessie 
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transport ende opdracht, tot erffl. behooff ende prouffijte vande copersche 

ende haere erffg. met belofftenisse desen uijtganck te staen wachten ende 

wahren, onder verbandt van vercoper sijn persoon ende geene uijtgesonderde 

goederen, die pro evictione daer voor worden verbonden, waer aenne de 

copersche haer guarand altoos cost ende schadeloos kan verhalen, alles 

sonder arch offte list, ende heefft de vercoper versocht, datte secret. Herm: 

Roeck den versegelden brieff sijnent wegen mede mochte versegelen ende 

subscriberen, in meliori forma 

 

1680. den 21ten Julij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Compareert Geert Hartman inde Lutte, Aerne ehel. tutore viro, ende bekennen 

deugdelijck schuldich te sijn aen Evert Weerninck van Gildehuijs wegens 

opgenomene ende te dancke ontfangene penningen, tot betalinge van haer 

heerschaps pacht, eene summa van 9 ½ rijxdl. ad. 50. st. ‘t stuck, voor welcke 

summe voorn. Weerninck op aenstaende St. Jacob 1681. sal hebben te 

prouffiteren een mudde roggen geseijs, teweten vande alderbeste, soo op ‘t 

erve Hartman sal bevonden worden, ende dat ‘t voorschr landt op 

comparanten costen sal besaeijt ende gemaeijt worden, daerenboven sal glte. 

Weerninck noch genieten een fijme van comparanten besten roggen, dewelcke 

in specie daer voor worden verbonden, voorts generaliter alle haere geene 

uijtgesonderde  
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goederen, om in cas van onverhoopte misbetalinge sich daer aen cost ende 

schadeloos te verhalen, alles sonder arch offte list 

 

1680. den 7den Augusti 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Compareert Anth. Baterbas, bekennende uijt handen van Hermen Beer hondert 

Car. gl. met alle achterstandt van renthe ontfangen te hebben, annullerende 

ende casserende daer mede alsodaene obligatie, als glte. Beer aen zal. Herm: 

Bartelinck ende desselffs huijsvrouwe in den jaere 1659. den 10den April 

gegeven, Alles sonder arch offte list 

 

1680. den 10den Augusti 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Testament 

 

Erschennen Jan Nijhuijs tot Dulder, Berentjen Hendrix eheluijden, sij Berentjen 

g’ass.t. met secret. Herm: Roeck, haren tot deser saecke gekoren ende 

toegelaten mombaer, overdenckende de sterfflijckheijt menschelijcker 

natuijren, de gewischeijt des doodts, ende d’onsekerheijt der uijren van dien, 

hebben gaende, staende gesondes lijves, ende van goeden verstande, omme 

alle quaestien nae haer doodt voor te comen, haer testament offte uijterste 

wille naervolgender gestalt opgericht 
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In den eersten geefft testator, in val sijner eerster afflijvicheijt, aen sijn L. 

huijsvrouwe Berentjen Hendrix voornt. i schepel landes in den gaerden, ½ 

mudde landt in den Suijcker Esch, ½ mudde landts ongeveer en 1. 

hoeijmedeken boven de bovendeure, alsmede een koeganck? met 5. off .6. 

appelboomen nae de sijdt van ‘t Backhuijs, gelijcker gestalt hetselve testator 

sijn moeder in ‘t gebruijck heefft gehadt, omme deselve nae doode van 

testator tuchts wijse te gebruijcken, komende voorn. parcelen nae doode van 

testator ende testatrix alsdan wederom te vervallen aen ‘t erve ende goet 

Nijhuijs, in Dulder, Gerichtes Oldensel gelegen,  

waerentegens testatrix, g’ass.t als voren, in vall harer eerster afflijvicheijt, stelt 

tit. instit. tot erffg. haer l. eheman, Jan Nijhuijs voornt. in alle haere 

nalatenschap, niets daer van uijtbescheijden, omme deselve nae doode van 

testatrix erfflijck ende eeuwichlijck, naer haer welgevallen te gebruijcken, 

alleenlijck uijtkerende aen testatricis 2 susters, Fenne ende Gese, alsmede aen 

haer zal. susters Grete en haer zal. broeders, Geert, Werner ende Esken 

kinderen eens voor all ses Car. guld. waermede sij deselve is kennende, ende 

van haere andere nalatenschap wil versteken hebben,  

welckes alles testator ende testatrix g’ass.t als voren, voorgelesen sijnde 

verclaren dit te sijn haer uijterste wille, begerende dat hetselve het sij als een 

testament, codicil giffte offte uijterste wille effecte moge sorteren, hebbende 

t’selve onbedwongen van jemandt met hande ende monde g’approbeert ende 

geconfirmeert, alles sonder arch offte list, in meliori forma 

 

# ende? nae desselffs doodt  

sijne 2. jongste kinderen met namen, Swenne ende Hermken bij Aele vande 

Binckhorst toe Rossum ehelijck verweckt 
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pro deo 

 

Eod. Anno et die 

Judex et ass: ut antea 

 

Testament 

 

Compareert Swenne ten Pas [ {?} ] g’ass.t met Marten Bartelinck, haren tot 

deser saecke gekooren ende toegelaten mombaer, overdenckende de 

sterfflijckheijt menschelijcker natuijren, de gewischeijt des doodts, ende 

d’onsekerheijt der uijren van dien, [ende] heefft gaende, staende ende van 

goeden verstande om alle questien nae haer doodt soo eenichsints souden 

konnen vallen, voor te koomen, tit. inst. tot erffg. gestelt, gelijck sij g’ass.t als 

vooren stelt mits desen, de twe kinderen, met namen, Lubbert ende Steffen 

van haer zal. soone Geert, in alle haere nalatenschap, niets daer van 

uijtbescheijden, omme deselve nae doode van testatrix erfflijck ende 

eeuwichlijck te hebben, te holden, te keeren ende te wenden, soo ende als 

haren goeden rade sal gedragen, sonder inrede offte bespieringe van jemandt, 

met sodaene conditie nochtans, dat de voorn. kinderen deselve erffenisse niet 

eerder, als nae doode van derselver moeder, Geese Steffens, sullen hebben aen 

te vaerden,  

welckes alles testatrix, g’ass.t als vooren, voorgelesen sijnde, verclaert dit te sijn 

haere vrije, onbedwongen uijterste wille, begerende dat hetselve het sij als een 

testament, codicill, giffte offt uijterste wille in alles sijn volcomen effecte moge 

sorteren, hebbende ‘t selve onbedwongen van jemandt, met hande ende 

monde g’approbeert ende geconfirmeert, alles sonder arch offte list, in meliori 

forma 
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1680. dem 14dem Augusti 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Compareren Daniel Robertsen, Geert Plechems Holst en Jan Luttichuijs, 

constituerende tot haeren volmr. sub omnibus clausulis et potestate 

substituendi Frans Aubel, om uijt haeren namen te ageren tegens Geesken 

Nilandts ende Lubbert Lambertsen, woonachtich tot Losser, wegen 

schultvorderinge, off actie ingevolge testamentaire disposite van wijlen 

Hermen Lamberts tot Wormer, op comparanten gedevolveert, ende vorders ‘t 

geene sij mogen op anderen hebben te praetenderen, onder beloffte van alles 

in waerden te houden ‘t geene constitueerde off substitueerde sullen doen, 

alles in meliori forma, ende alsoo Geert Plechems Holst ende Jan Luttichuijs 

momboiren versocht hebben over haere kinderen, wegen de goederen bij 

testamente van Derck Robers ende Swaentjen Lamberts op haer vervallen sijn 

bij desen genomineert ende gestelt Aelbert Engbers ende Geerlich 

Lippinckhoff, omme daerinne te handelen als trouwe momberen behoiren te 

doen, ende sullen haer verders reguleren nae ‘t landtr. 
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1680. den 17den Augusti 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 
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Testam. 

 

Compareert Herman Roeck, secretaris, relaterende ende gichtende, dat voor 

hem, als hijr toe van mij specialijck g’authoriseert ende gesubstitueert, en sijne 

coernoten, Wolter ter Wege ende Lubb. ter Becke, erschenen sijn, Lambert 

Werners ende Hermken Berents, eheluijden, [sije Hermken] woonende op 

Reimerinck? toe Dulder in den Russchencamp, sij Hermken g’ass.t met Jan 

Willemsen Grasdorp, haren tot deser saecke gekooren ende toegelaten 

mombaer, overdenckende de sterfflijckheijt menschelijcker natuijren, de 

gewischeijt des doodts ende d’onsekerheijt der uijren van dien, hebben van 

dese werelt niet willen scheijden, sonder van haere tijdtlijcke goederen, soo 

haer Godt de Heere verleent, gedisponeert te hebben, in manieren 

naervolgende: in den eersten geefft testator, kranck nae den lichaeme doch 

sijn verstandt vollencomen machtich, gelijck hij geefft mits desen, aen sijn L. 

huijsfrouwe, Hermken Berents voorschr, alle sijne nalatenschap, niet daer van 

uijtbescheijden, om deselve nae doode van testator tuchts wijse te gebruijcken, 

waerentegens testatrix, g’ass.t als voren geefft gaende, staende ende haer 

verstandt 
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vollencomen machtich, in vall harer eerster afflijvicheijjt, alle haere 

nalatenschap, gene daer van uijtbesondert aen haer L. eheman, Lambert 

Werners voornt. omme de selve nae doode van testatrix tuchts wijse te 

gebruijcken, daernae institueren testator ende testatrix, g’ass.als voren tit. 

instit. tot universele erff. in alle haere naelatenschap haere naeste 

blootverwanten, omme deselve nae doode van testator ende testatrix met 

malcanderen liefflijck ende vriendtlijck te deijlen, welckes alles testator ende 
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testatrix g’ass.t als vooren voorgelesen sijnde, verclaren dit te sijn haere vrije 

onbedwongen uijterste wille, begerende dat hetselve hetsij als een testament, 

codicil, giffte offte uijterste wille in alles sijn volcomen effect moge sorteren, 

hebbende ‘t selve onbedwongen van jemandt met hande ende monde 

g’approbeert ende geconfirmeert, alles sonder arch offte list 

 

Eod. anno et die 

Judex et Ass. ut antea 

 

Compareert Berent Wilminck, Gese ten Poll eheluijden tutore viro, ende 

bekennen voor haer ende haere nacomelingen eeuwichlijck, erffl. 

onwederlosbaer, commerfij ende onbeswaert, (: uijtgenomen de jaerlijxe 

thijnde aende praevestije tot Oldensel, onder het erve Enxinck in Luttke Drijne, 

Gerichtes 
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Oldensel gehoorende :) vercofft te hebben, gelijck sij alnoch vercopen mits 

desen, aen Jan Lubbertinck tot Hengeloe, Geesken Berffloe eheluijden, seecker 

stucke landes genaemt de Hambree met het ackermael, soo als hetselve met 

alle sijne olde ende nieuwe toebehoor, recht ende gerechticheijt (: in 

conformite gerichtl. verselinge in dato den 25ten Junij1622 :) gelegen is in den 

Drijner Esch, inde Marcke Luttke Drijne, Gerichtes Oldensel, mette eene sijdt 

aen Swaefferinx landt, met d’ander sijdt aen Lambert Hassincks landt, metten 

eenen eijnde aen den Eesmarsch, ende metten anderen eijnde aen de wegh 

nae den Kotter Camp, sulx alles voor eene summa van penningen, dewelcke de 

vercoperen ten vollen bekennen ontfangen te hebben, doende deswegen 

vollencomene cessie, transport ende opdracht tott erfflijck behooff ende 

prouffijte vande coperen ende haere erffg, belovende daer voor te staen, 
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wachten ende wahren, als sulx nae landtr. behoort, onder verbandt van haere 

personen ende goederen, mede voor alle opspraecke ende evictie, onder 

renunciatie van alle exceptien, beneficien, opwerpselen, soo hijr tegen 

mochten genomen worden, alles sonder arch offte list, ende hebben de 

vercoperen versocht datt secret. Roeck desen harentwegen mede mochte 

versegelen ende subscriberen nae landtr. 
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1680. den 26ten Augusti 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Compareren d’E.E. Henrick Meijer ende Frans Aubel procurator beijde 

ingesetene borgeren der Stadt Oldenzael, vertoonende seeckere volmacht 

vande E. Arnold van Espeloe ende Elsjen Soevensteern, eheluijden, de dato den 

19den Augusti 1680. voor Borgemrn. Schepen ende Raeden der Stadt Zwolle 

op comparanten gerichtelijcken gepasseert ende uijtgegaen ende van weerden 

gekent, cracht welcke volmacht comparanten bekennen uijt namen harer 

principalen eeuwelijck erfflijck, onwederlosbaer, commerfrij ende onbeswaert 

verkofft te hebben, gelijck sij alnoch vercopen mits desen aen Jan Achterhuijs 

tott Losser, het erve ende goet Achterhuijs, soo als hetselve top twijch met 

[alle] sijne olde ende nieuwe toebehoor recht ende gerechticheijt gelegen is 

inde Marcke Losser Gerichtes Oldensel, ende bij comparanten principaelen 

possessie gehadt, sulx alles voor eene summa van penningen, die sich glte. 

volmrs. nomine? principaelis goede ende vollencomene betalinge deden 

bedancken, doende daeromme bij desen van’t voorschr erve ende goet 

Achterhuijs vollencomene cessie, transport ende opdracht, tot erffl. behooff 
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ende prouffijte vande cooper ende sijn erffg. met belofftenisse van desen 

uijtganck te staen wachten ende wahren, als sulx  
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nae landtr. behoort, onder verbandt van haere principalen geene 

uijtgesonderde goederen, waeraenne glte. cooper sijn regres ende guarandt 

cost ende schadeloos sal mogen verhalen, alles sonder arch offte list 

 

Tenoir vande volmacht 

 

Wij Borgermrn. Schepen ende Raden der Stadt Zwolle, doen kondt ende 

certificeren voor de gerechte waerheijt, dat voor ons in eijgener personen 

erschenen sijn d’E. Arnold van Espeloe ende Elsjen Soevensteern eheluijden, 

ende sij Elsjen Soevensteern g’ass.t met haren eheman, Arent van Espeloe 

voornt. als haren mombaer in desen, ende hebben in de beste ende 

bestendigste forme rechtens geconstitueert ende volmachtich gemaeckt, 

doende sulx in ende vermits desen, d’E.E. Henrich Meijer ende Frans Aubel 

procur. beijde woonachtich tot Oldenzeel, om te samen, oft elck in ‘t bijsonder 

uijt haren naeme ende harent wegen van Jan Achterhuijs te ontfangen sodane 

cooppenningen als hun constituanten noch resteren van het goet het 

Achterhuijs genoemt, toe Losser inden gerichte van Oldenzaal gelegen, 

quitantie dar van [quiteren] passeren, het voorschr goet Achterhuijs aen 

genante Jan Achterhuijs gerichtelijck cederen ende transporteren, ende voor 

alle naemaninge ende evictie caveren, ende voorts alles desen aengaende, te 

doen ende te laten, wat constituanten selffs praesent 
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sijnde hijrinne souden konnen, moegen, moeten, offte behooren te doen, 

belovende constituanten voor goet, vast, bundich ende van weerden te holden 

alle het geene bij haere geconstitueerders toesamen, off eene van hun beijden 

alleene hijr inne gedaen offte gelaten sal sijn, ende dieselve in alles cost ende 

schadeloos te holden, onder verbandt als nae rechte, sonder argelist, oirconde 

onser Stadt secreet segel ende secretarij subscriptie, actum Zwolle Ao 1680. 

den 19 den augusti 

Onderstondt 

B. Vriesen, secret.  

L.S. 

1680 

 

1680 den 26ten Augusti 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Compareren Geert ten Achterhuijs, Jan ten Achterhuijs, Berent ten Achterhuijs, 

Arnne sijn huijsvrouwe, Jan Luttke Schiltcamp, Gese, eheluijden, ende Lubbert 

Hendricks, Geertjen eheluijden, dese voorgeschr vrouwens alle g’ass.t met 

haeren ehemannen, als momberen in desen, sechten ende bekenden verkofft 

te hebben, gelijck sij deeden mits desen een stevich en vaste jaerlijxe renthe 

van 36. Car. gl. ad 20. st ‘t stuck, uijt alinge erve ende goet, Achterhuijs genant, 

met het holtgewas ende drie vrije stucken landes, waer van 2. stucken in den 

Losser Esch, en een camp over de beecke achter ’t Swaefferinck, neffens ½ 

hoeijmaete achter 

 

in de linker marge: 
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Anno 1687 den 29ten decembris is in judicio coram jud. Joes Fockinck en 
Assess: Dr. Petrus van Ossenberg ende Bmr. Veltkamp gecompareert Jan van 
{?} in qualite {?} natur des {?} convents bij d’Glaen bekende? van dese acte 
vuldaen te sijn, ergo deselve gecasseert 
actum ut supra  
Attestor 
Ger: Hulst secret. 
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Deppenbroock, tesamen in de bourschap Losser, Gerichtes Oldensel gelegen, 

aen de Eerwaerdige Joanna van Keetel, moeder der Conventuale susteren des 

Cloosters S?.M. Vlucht bij de Glaen, ende haere nacomelingen, voor een 

summa van penningen tot comparanten genoege te dancke ontfangen, met 

dese expresse conditie, dat daer van de eerste renthe sal verschienen den 

26ten Augusti oude stijll Ao. 1681. ende van gesechte vercoperen promptelijck 

in termino betaelt worden, gelijck sij voorgen. met handtastinge te willen 

betalen, belooven, ende hunne erffgenamen tot gelijcke betalinge mits desen 

verbinden, ende sulx totte afflosse toe alle jaer commerfrij, sonder 

eenigerhande affkortinge tot lasten, soo in train? sijn offte naemaels gebracht 

mochten worden, deeden deswegen in soo wijt en voor soo veel de voorgen. 

jaerlijxe renthe belangen doet van het erve Achterhuijs met sijn holtgewas, drie 

vrije stucken landes en ½ hoeijmaete transport ende vertichnisse met hande 

ende monde, als sulx nae landtr. behoorde, beloovende meergesechte 

verkoffte jaerlijxe renthe tegens allen ende een jegelijcken te willen staen 

wachten ende wahren als nae rechte gebruijckelijck, ende ten allen tijde, des 

versocht sijnde, beter vestenisse ende waerschap te doen, waer door de 

rentheffersche met haere nacomelingen nae landtr. genoochsaem verwisset sal 
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wesen en blijven voorbeholtlijck nochtans, dat de rentvercoperen ende hunne 

erffg. dese voorschr. jaerl. 36. gl. erffrenthe weder lossen ende quijtroopen 

sullen mogen door 
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een capitael van 720 derselve Car. gl. (: in welcke 720. gl. mede is gerekent een 

capitael van 220. Car. gl. ingevolge gerichtel. versettinge in dato den 13. jan. 

1672. dewelcke mits desen wordt gecasseert :) wanneer de losse twe maenden 

voor den verschijnsdach sal sijn wettelijck gedenuntieert, ende alle verlopene 

renthen, sonder enigerhande affkortinge, ten vollen betaelt, ten welcken fine sij 

vercooperen renuntieerden vande exceptie non numeratae pecuniae ende van 

alle andere exceptien, beneficien en privilegien rechtens, dewelcke den 

vercoperen offte hunne erffgenamen desen eenichsints ter contrarie souden 

konnen offte mogen subleveren, alles sonder arch offte list, tott meerder 

verseeckeringe hebben de vercoperen, vermits sij niet schrijven konnen, oock 

geen segel gebruijcken, secretarium Roeck versocht uijt haren naeme den 

franchijnen brieff neffens d’Heere Richter te willen onderteeckenen ende 

versegelen 

 

1680. den 2den 8bris 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Compareert Pieter Groenhoven voor sich selffs ende mede als procuratie 

hebbende van sijne susters Alida ende Maria Groenhoven, verclaren geen 

erffgenaemen te sijn van haer vader zal. Claes Janssen Groenhoven (: de 

procuratie is de dato den 6. 8bris. stijl. novo 1680. voor Notaris Benjamin 
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Venckel tot Amsterdam gepasseert :) met versoock, dat de nagelatene 

goederen, op Hoijckinck gerichtelijck mogen worden g’inventariseert, ten 

eijnde de doodtschuld ende huijshuijr daer van worde betaelt 
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1680. den 6den 8bris 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Compareert d’eer ende deugentrijcke Catharina Eilers, g’ass.t met Frans Aubel 

haeren tot deser saecke gecooren ende toegelaten mombaer, ende bekent 

eeuwichlijck, erfflijck ende in vrijen eijgendom voor vrij allodiael ende 

onbeswaert (: exempt gemeene heeren lasten :) vercofft te hebben, gelijck sij 

vercoopt cracht deses aen Goosen Cuijper ende Geesken Busschers eheluijden 

haere eijgendoemelijcke {?} hoeijmaete met alle olde ende nieuwe toebehoor 

ende recht ende gerechticheijt als dieselve voorschr vercopersche bij 

maeghscheijt is toebedeelt, gelegen in ‘t Lutter Broock Gerichtes Oldensel, met 

d’eene sijdt aldernaest Hartmans maete, met d’andere sijdt aen het Veldt, sulx 

alles voor eene summa van penningen dewelcke de vercopersche ten vollen 

bekent ontfangen te hebben, doende deswegen bij desen van voorschr 

hoeijmaete vollencomene cessie, transport ende opdracht tot erffl. behooff 

ende prouffijte vande coperen ende haere erffg. met belofftenisse van desen 

uijtganck [ {?} ] te staen wachten ende wahren, als sulx nae landtr behoort, 

onder verbandt van haer personen ende goederen, geene uijtgesonderd, 

sisterende mede de personen van Jan Jansen d’Avina neffens desselffs 

huijsvrouw, Maria Evers, dewelcke sich onder verbandt van alle haer geene 

uijtgesonderde goederen verobligeren desen koop te staen, wachten ende 
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wahren, voor alle opspraecke ende evictie, waer aenne de coper haer guarandt 

cost ende schadeloos sullen mogen verhalen, alles sonder arch offte list 
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1680. den 2den 9bris 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Compareert d’Hooch Ed. Geb. Heere Clemens van Langen tot der Dackhorst, 

ende bekent deughdelijck ende oprecht schuldich te sijn wegens opgenomene 

ende te dancke ontfangene penningen aen Jan Gerritsen, Muller tott Almeloe, 

de somme van drie hondert en vijfftich Car. gl. ad 20. st. ‘t stuck (: in welcke 

summa mede is begrepen een capitael van hondert vijfftich Car. gl. ingevolge 

obligatie onder comparants handt gepasseert in dato den 25ten Februari 1680. 

dewelcke mits desen wordt gecasseert :) met belofftenisse deselve summa 

jaerlijx ende alle jaer te willen verrenthen met ses dergelijcke gl. van jeder 

hondert waer van het eerste jaer renthe op nieuwe jaer 1682. sal verschenen 

wesen, ende soo vervolghlijck van jaer ott jaer totte effectuele betalinge toe, 

dewelcke met denunciatie van 1/4 jaer voor den verschijnsdach sal worden 

aengekondight, stellende daer voor tot een speciael onderpandt sijn eijgen 

toebehoorende thijnde groff en small, gaende uijt het erve ende goet 

Rijckmanspoel toe Dulder, (: waer van de tegenwoordige bouwman genaemt 

wordt Geert Rijckmanspoel :) in den gerichte van Oldensel gelegen, voorts 

generaliter alle sijne geene uijtgesonderde goederen, om in cas van 

onverhoopte misbetalinge sich daer aen soo van capitael als alle verlopene 

interesse cost ende schadeloos te verhalen, alles sonder arch offte list 
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1680. den 13den 9bris 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Compareert Engbert ten Walcotte op de Nijstadt, Jenne eheluijden tutore viro, 

en bekennen eeuwelijck, erfflijck onwederlosbaer, commerfrij ende onbeswaert  

(: exempt de heeren lasten :) vercofft te hebben, gelijck sij alnoch vercopen 

mits desen aen Jan Veltman te Rossum haere eijgen toebehoorende maete, 

genant den Kleijnen Tockerlock, soo als deselve met sijn olde ende nieuwe 

toebehoor recht ende gerechticheijt gelegen is inde bourschap Rossum, 

Gerichtes Oldensel, aldernaest Heerinck Hach?, ende met die ander sijdt aen 

Veltmans maete, sulx alles voor eene summa van penningen, dewelcke de 

vercoperen ten vollen bekennen ontfangen te hebben, doende deswegen 

vollencomene cessie, transport ende opdracht tot erfflijck behooff ende 

prouffijte vande cooper ende sijne erffg, met belofftenisse van desen uijtganck 

te staen wachten ende wahren, als sulx nae landtr. behoort, onder verbandt 

van haere personen ende geene uijtgesonderde goederen, mede voor alle 

opspraecke ende evictie onder renunciatie van alle exceptien, beneficien, 

opwerpselen, soo hijr tegen mochten genomen worden, alles sonder arch offte 

list, ende hebben de vercoperen versocht datt secret. Roeck desen harent 

wegen mede mochte versegelen ende subscriberen nae landtr. 
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1680. den 20ten 9bris 

Judex Adolph van Rensen  
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Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Compareren d’E.E. Joan Holman oudt Borgemr. ende Stephanus Kettwick 

J.U.Dr. en secretaris der Stadt Oldenzael, bekenden hoe dat sij in qualiteit als 

gestelde curatoren door de magistraet, over den desolaeten boedel van wijlen 

Derck Wijntjes kracht acte van commissie de dato den 21ten 7bris 1674. bij de 

Mag.t op haer gepasseert ende hijr annex, volgens distractie ten overstaen 

vande Magt. ende creditoren den 8ten Decemb. 1674. vercofft, gelijck sij 

vercopen cracht deses aen den E. Laurents Wijntjes, burger der stadt Lingen, 

Anna Gebbeken Mettinck, eheluijden, het nieuwe kampken vrij, onbecommert 

en onbeswaert (: uijtgenomen Heeren lasten :) ende sonder eenige uijtgave, 

gelijck hetselve gelegen is met sijn olde ende nieuwe toebehoor, recht ende 

gerechticheijt, omtrent de Calthar in die bourschap Lemseloe, langhs de 

Lemseler stege, metten boven eijnde aen ‘t Lemseler Veldt, metten ondersten 

eijnde aen wijlen Derck Wijntjes landerijen schietende, en dat voor de somme 

van 522. gl. 10. st. dewelcke sij vercoperen q.q. goede ende vollencomene 

betalinge deden bedancken, met renunciatie van alle exceptien, soo hijr tegens 

mochten erdacht offte gepractisert konden worden, doende 
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verders sij curatoren, ingevolge voorschr. speciale commissie, aen voorn. 

cooperen hijr van omni meliori modo cessie, transport ende opdracht, alles 

sonder arch offte list 

 

1680. den 23ten 9bris 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Jan Wijck 
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Jacobus Monninck 

 

Testam. 

 

Compareert in desen Ed. Gerichte Herm: Roeck, secretaris, relaterende ende 

gichtende, dat voor hem, als hijr toe van mij specialijck g’authoriseert ende 

gesubstitueert, ende sijne coernoten Jacobus Monninck ende Wilmer 

Heijtcamp, sijn erschenen Herman Smudde inde Lutte met Geese sijn echte 

huijsvrouw sij Gese g’ass.t met Hermen Saller, haeren tott deser saecke 

gekooren ende toegelaten mombaer, overdenckende de sterfflijckheijt 

menschelijcker natuijren, de gewischeijt des doodts, ende d’onseeckerheijt der 

uijren van dien, hebben om alle quaestien naer haer doodt voor te komen, van 

dese werelt niet willen scheijden, sonder van haere tijdtl. goederen, soo haer 

Godt d’heer verleent, gedisponeert te hebben, in manieren naervolgende 

In den eersten heefft testator kranck naer den lichaem, doch sijn verstandt ten 

vollen machtich, uijt sonderlijcke lieffde hem daer toe moverende, in vall sijner 

eerster afflijvicheijt, tit. institut. tot universele erffgename gestelt, gelijck hij 

stelt mits desen, sijn L. huijsvrouw Gese voornt.  
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omme alle sijne naegelatene goederen roerende ende onroerende, geene daer 

van uijtbesondert, nae doode van testator eeuwichlick ende erfflijck te hebben, 

te holden, te keeren ende te wenden, soo als haeren goeden raede sal 

gedragen, sonder inrede offte bespieringe van jemandt, waer en tegens Geese, 

huijsvrouwe van voorn. Herman Smudde, g’ass.t als vooren, heefft gaende, 

staende, ende haer verstandt ten vollen machtich tit. instit. in vall haerer 

eerster afflijvicheijt uijt reciproquele lieffde ende affectie tot universele 

erffgenaem gestelt, gelijck sij stelt mis desen, haer L. eheman, Hermen Smudde 
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voornt. om alle haere naegelatene goederen, gene daer van uijtbesondert nae 

doode van testatrix erffl. ende eeuwichlijck te holden, te keeren ende te 

wenden nae sijn welgevallen, sonder inrede offte bespieronge van jemandt, 

voorbeholden nochtans de legitime portie aen haere olderen,  

welckes alles testator ende testatrix g’ass.t als vooren, voorgelesen sijnde, 

verclaren [dat] dese te sijn haere uijterste wille, begeerende, dat hetselve hetsij 

als een testament, codicil, giffte offte uijterste wille in alles sijn volcomen effect 

moge sorteren, hebbende ‘t selve onbedwongen van jemandt met hande ende 

monde g’approbeert ende geconfirmeert, alles sonder arch offte list, in meliori 

forma 
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1680. den 14. Decemb. 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Herm: Roeck 

Jacobus Monninck 

 

Compareert d’Heere Eustachius Occo Broersma, Me Vrouw Sophia Ignatia van 

den Camp, eheluijden, tutore viro, ende bekennen tot betalinge vande 

achterstendige renthen tot dato wegens een capitael van vier duijsen Car. gl.  

(: opgenomen door wijlen d’Heere Joost Caspar van Loen tot Borgh Enschede, 

ende Me Vrouwe Elijsabeth Agnes Bentinck in dato den 1ten Maij 1664 :) omni 

meliori modo gecedeert getransporteert ende over gedragen te hebben haer 

eijgen toebehoorende erve ende goet Waelstede, inde Marcke Lutte Gerichtes 

Oldensel gelegen met alle daer toe behoorende recht ende gerechticheijt, 

gelijck comparanten hetselve cederen, transporteren, ende overdragen mits 

desen aende erffgenamen van zal. Jan Wijntjes te weten Agnes Recke, wed. van 

zal. Jan Cannegeter tot Munster, ende desselffs broeder Theodorus Recke, 



 

 

331

waer en tegens de voorschr. erffg. ten prouffijte vande Heere Broersma de 

voorben. renthe reciproce doen cederen ende transporteren, doende 

derhalven d’Heere Comparant Broersma belooven dese cessie te staen 

wachten ende wahren, als sulx nae landtr. behoort, onder verbandt van 

comparanten geene uijtgesonderde goederen, mede 
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voor alle opspraecke ende evictie, onder renunciatie van alle exceptien, 

beneficien, opwerpselen, soo hijr tegen mochten genomen worden, alles 

sonder arch offte list 

 

A. van Rensen  

 

1681. den 14. Jan. 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

in de linker marge: 
 
Hijr van is een naerder acte gepasseert, als volgende blijckt 
 

Compareert Geertjen, wed. van wijlen Evert Groothuijs te Gammelcke, g’ass.t 

met Herm: Roeck secret., haeren tot deser saecke gecooren ende toegelaten 

mombaer, alsmede haeren soone, Berent Groothuijs, ende bekennen 

deughdelijck ende oprecht schuldich te sijn aende Heere praedicant Veltcamp, 

Maria van Goor eheluijden, ende haere erffg, naervolgende parcelen, als 

wegen gehaelt kooren, van de jaeren 1675. 76. 77.78.79. en 80. een summa van 
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69 gl. 5 ½ st. item wegen huijre van hoeijlandt 30 gl., noch wegen 

achterstendige pachten, soo gekofft van wijlen d’Heere Uncio Ripperda tot 

Hengeloe en? een capitael van 245 gl. waer van die renthen vande jaeren 1675. 

76. 77. 78. 79. tot 1680. incluijs, exempt het loopende jaer 1681. beloopen ter 

summa van 73. gl. 10 st. , alles te samen eene summa van 417 Car. gl. 15 ½ st. 

voor welcke summa comparanten tot onderpande stellen, gelijck sij doen mits 

desen, alle haere levendige haeve, soo peerden, beesten, vercken, hoender, 

gansen, voorts koorn 

 

366 

 

op het landt, inboedel des huijses, ende alles wat comparanten is 

toebehoorende, geene uijtgesonderde goederen, waer dieselve oock gelegen, 

diewelcke in specie voor voorschr. summe worden verbonden, waeraenne de 

renthefferen haer guarand, in cas van onverhoopte misbetalinge, cost ende 

schadeloos sullen mogen verhaelen, ende haer betaelt maecken, alles sonder 

arch offte list 

 

1680. den 19den Jan. 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Compareert Fenne, wed. van wijlen Berent Gerritsen, woonende op de Nijstadt 

in ‘t Menevelt, g’ass.t mette secret. Herm: Roeck, haeren tot deser saecke 

gecooren ende toegelaten mombaer, alsmede haere twe soons, Lambert ende 

Hermen Berents, bekennende oprecht ende deughdelijck schuldich te sijn, aen 

Sluijters Marten, als borge voor comparanten, aende wed. ende erffg. van 

wijlen Jan Pottcamp, de summa van hondert daeld. ad 30. st. ‘t stuck, stellende 
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daer voor tot een speciael onderpandt, haere eijgendoemel. huijs ende 

wooninge, (: gelegen op ‘t Menenvelt, mette eene sijdt aen voorn. Sluijters 

Marten landerijen, ende mette andere sijdt aen Marten Arents maete :) met alle 

daer toe gehoorende landerijen ende uijtdrifft, voorts generaliter alle haere 

geene uijtgesonderde goederen, omme in cas van onverhoopte misbetalinge 

sich daer aen kost ende schadeloos te verhaelen, alles sonder arch offte list 
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1681. den 20ten Jan. 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Jan Spraeckstede 

Jan Wijck 

 

Compareert Hend. Rickers, Aelken Hoijckinck, eheluijden, ende Lamb. 

Hoijckinck, Elijsabeth Duijvendael eheluijden, tutoribus viris, ende bekennen 

eeuwichl., erffl. onwederlosbaer, commerfrij ende onbeswaert vercofft te 

hebben, gelijck sij alnoch vercopen mits desen aen Jan Hoijckman te Rossum, 

Jenneken Hampsinck, eheluijden haer eijgen teobehoorende landt, genaemt 

de Dalhorst, soo als hetselve met alle sijn toebehoorende recht ende 

gerechticheijt, gelegen is aen ‘t Huppende Veldeken inde buijrschap Rossum, 

Gerichtes Oldensel, inconformite versegelde brieff de dato den 23ten Feb. 

1633. waer door dese sal worden getransfigeert, sulx alles voor eene summa 

van penningen, dewelcke de vercoperen ten vollen bekennen ontfangen te 

hebben, doende deswegen vollencomene cessie, transport ende opdracht van 

voorschr landt, tot erffl. behooff ende prouffijte van cooperen ende haere 

erffg., beloovende daer voor te staen wachten ende wahren, als sulx naer 

landtr. behoort, onder verbandt van haere personen ende geene 

uijtgesonderde goederen, mede voor alle opspraecke ende evictie, onder 
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renunciatie van alle exceptien, beneficien, opwerpselen, soo hijr tegen 

mochten genomen worden, alles sonder arch offte list 

L.S. 
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Eod. Anno et die 

Judex et Assess. ut antea 

 

Compareert Jan Hoijckman te Rossum, Jenneken Hampsinck, eheluijden, tutore 

viro, ende bekennen voor haer ende haere erffg. vercofft te hebben, gelijck sij 

vercopen mits desen aen Jan Sanderman te Vaelte, Aele, eheluijden, ende 

haere erffg, een jaerlijxe losrenthe van thijn daeld. ad 30. st ‘t stuck uijt 

comparanten landt, genant de Dalhorst, gelegen aen ‘t Huppende Veldeken in 

de Marcke Rossum Gerichtes Oldensel, mette eene sijdt aen Woestmans 

maete, mette andere sijdt aen Heerinckmans ende Hoijckmans maete, metten 

eenen eijnde aen Bussches Delle maete ende metten anderen eijnde aen 

Blanckevoorts Voorts maete, ende dat voor eene summa van [twaalf] twe 

hondert daeld. ad 30 st ‘t stuck, aen haer ten vollen voldaen, belovende 

voorschr, thijn daeld. jaerlijxe losrenthe alle jaer praecise op St. Marten te 

betalen, vrij schadeloos geldt, sonder eenige kortinge van verpondinge, offte 

ander Heeren lasten, soo daer tegenwoordich op staen, offt hijr naemaels 

opgeset mochten worden, waer van op aenstaende St. Marten deses jaers 

1681. het eerte jaer renthe sal comen verschijnen, ende soo voorts jaerlijx ende 

alle jaer, tot de afflosse toe, dewelcke sullende met twe hondert gelijcke daeld. 

in eene onverdeelde summe geschieden, een halff jaer voor den verschijnsdach 

sal worden aengekondiget, onder verbandt van voornoombde landt, ende 

voorts generaliter van alle haere andere geene uijtgesonderde goederen, 

renuntierende tot dien eijnde 
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van alle exceptien, desen ter contrarie eenichsints dienende, in specie non 

numerata pecuniae divisionis, doli mali etc, met belofftenisse, dese renthe, 

hoofftsumme ende landt te sullen staen, wachten ende wahren, gelijck men 

sulx nae landtr schuldich is te doen, oock des versocht sijnde op d’eerste 

simpele aenmaeninge beter vestenisse ende verseeckeringe te doen, 

waermede renthefferen dese renthe t’allen tijden mogen sijn verwaert, alles 

sonder arch offte list  

S.L. 

 

1681. den 29ten Januarij 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Compareert Jenne Fleer, wed. van wijlen Reiner Monninckhoff inde Lutte, 

g’ass.t met Hermen Monninckhoff ende Jan Smudde, haere tot deser saecke 

gekoorene ende toegelatene momberen, ende bekent voor haer ende haere 

erffg. vercofft te hebben, gelijck sij vercoopt mits desen aen Jan Blomen, Eva 

Cuijpers eheluijden, ende haere erffgenamen een jaerlijxe losrenthe van thijn 

Car. gl. 5. st. ad 20. st. ‘t stuck uijt haer eijgendoemlijcke huijs met daertoe 

gehoorende landerijen, genaemt de Lange Riete in ‘t Lutter Broock, voorts uijt 

den toeslach bij Crabben Camp, tesamen inde Marcke Lutte, Gerichtes 

Oldensel gelegen, ende dat voor eene summe van twe hondert [Car] ende vijff 

Car. gl. ad 20. st. ‘t stuck, aen haer ten vollen voldaen, belovende voorschr. 

thijn Car. gl.  
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In de linker marge: 
 
Dese acte van den 29 Januarij 1681 is bij naerdere gerichtelijcke acte 
gecasseert ende den 8 Martij 1683, gerenoveert waermede dese acte 
crachtloes is. 
Quod attestor  
Ger. Hulsken secret.  
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5. st. jaerl. losrenthe alle jaer praecise op St. Jacob te betalen, vrij schadeloos 

geldt, sonder eenige kortinge van verpondinge, offte andere Heeren lasten, 

soo daer tegenwoordich op staen, off hijr naemaels opgeset mochten worden, 

waer van op aenstaende Jacobi [Jacobi] deses jaers 1681. het eerste jaer renthe 

sal comen verschijnen, ende soo voorts jaerlijx ende alle jaer, tot de afflosse 

toe, dewelcke, sullende met twe hondert ende vijff gelijcke gl. in eene 

onverdeelde summe geschieden, een halff jaer voor den verschijnsdach sal 

worden aengecondight, onder verbandt van voorn. huijs met daertoe 

gehoorende landerijen, ende toeslach, voorts generaliter van alle haere andere 

geene uijtgesonderde goederen, renuntierende tot dien eijnde van alle 

exceptien, desen ter contrarie eenichsints dienende, in specie non numerata 

pecuniae divisionis, doli mali etc, met belofftenisse dese renthe, hoofftsumme 

huijs ende landerijen te sullen staen wachten ende wahren, gelijck men sulx 

nae landtr schuldich is te doen, oock des versocht sijnde op d’eerste simpele 

aenmaeninge beter vestenisse ende verseeckeringe te doen, waermede 

renthefferen dese renthe t’allen tijden mogen sijn verwaert, alles sonder arch 

offte list 

S.L. 
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1681. den 5. Feb. 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Compareert Roloff Leusinck ingesetene [borger] borger der Stadt Oldenzael, 

vertoonende seeckere volmacht van Lubbert Dreijerinck, Fenneken Dreijerinck, 

Roloff Dreijerinck, soo voor hem selffs ende mede als oem ende mombaer van 

de nagelatene onmondige kinderen van wijlen Geesken Dreijerinck geprocreert 

bij zal. Jan Roloffs ende Jan Willems, Grete eheluijden, de dato den 12ten 7bris 

1680., voor d’Heere Richter Herman Cost tot Borne, op comparant gerichtlijck 

gepasseert, ende uijtgegaen ende alhijr van weerden gekent, cracht welcke 

volmacht comparant bekent uijt namen sijner principalen eeuwichlijck, erfflijck, 

onwederlosbaer, commerfrij ende onbeswaert vercofft te hebben, gelijck hij 

alnoch vercoopt mits desen aen Lambert ten Caethe, Anna Adams eheluijden, 

haere eijgendoemelijcke maethe, genaemt de Hachmaete, soo als dieselve van 

haere olderen g’erfft, ende gelegen is met sijne olde ende nieuwe toebehoor, 

recht ende gerechticheijt, inde Hasseler Marcke, Gerichtes Oldensel, met 

d’eene sijdt aen Greven maete ende met d’andere sijdt aen’t Aerninckhoff, met 

den eijnde aen ‘t Veergoer en Lippinckhoffs maete, sulx alles voor eene summa 

van penningen, die sich glte. volmr. nomine principalum goede ende 

vollencomene betalinge dede bedancken, doende daeromme bij desen 

 

372 

 

vande voorschr. maethe vollencomene cessie, transport ende opdracht, tot 

erfflijck behooff ende prouffijte vande coperen ende haere erffgenamen, met 
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belofftenise van desen uijtganck te staen wachten ende waeren, als sulx nae 

landtr. behoort onder verbandt van sijne principalen geene uijtgesonderde 

goederen, waer aenne glte. coperen haer guarandt cost ende schadeloos 

sullen mogen verhalen, alles sonder arch offte list 

 

Tenoir van de volmacht 

 

Ick Herman Cost wegen sijne Hooch.t d’Hre Prince van Orangien, als Erff-

Stadthouder in Overissel etc, etc, etc, Richter tot Borne, doe kondt ende 

certificere mits desen, hoe dat voor mij ende de coernoten naergenoombt, in 

eijgener personen erschenen sijn die E. Lubbert Drejerinck, Fenneken 

Drejerinck, g’ass.t met Peter Backer, als haeren mombaer in desen, voorts 

Roloff Dreijerinck, soo voor hem selffs en mede als oem ende momboir vande 

naergelatene onmondige kinderen van wijlen Geesken Dreijerinck, 

geprocreeert bij zal. Jan Roloffs, en Jan Willems, Grete eheluijden, ende 

bekanden geconstitueert ende machtich gemaeckt te hebben, gelijck sij doen 

cracht deses, die E. Roloff Leusinck om uijt haer constituanten naeme te 

compareren voor den landtgerichte van Oldensel, en aldaer aen die E. Lambert 

ten Caete, Anna Adams, eheluijden, te doen behoorlijcke cessie ende 

overdracht, soo als het nae rechte behoort 
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van haer comparanten eijgendoemelijcke maethe, de Hachmaete genaempt, 

met de eene sijdt aen Greven maete, ende met d’ander sijdt aen ‘t 

Aerninckhoff, met den eijnden aen ‘t Veergoer ende Lippinckhoffs maete, soo 

als die haer van haere olderen g’erfft is, met sijn olde ende nieuwe toebehoor, 

recht ende gerechticheijt, in de Hasseler Marcke, ende den gerichte van 

Oldensel gelegen, waer voor sij comparanten de vollen cooppenningen den 
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laetsten metten eersten tot haeren geneuge bekanden ontfangen ende tot 

haeren proufijte wel wederom aengelecht te hebben, beloovende hem 

geconstitueerde te guaranderen, cost ende schadeloos te holden, onder 

verbandt van haer constituanten personen ende goederen, daer dit aldus 

gerichtelijck passeerde waeren met mij Richter ondergeschr. aen ende over als 

coernoten d’eersaeme Gerrit Dijckerts ende Lambert Hermsen, oircont mijn 

handt ende segel,  

Borne den 12den Septemb. 1680 

 

Onderstondt 

Herman Cost Richter 

 

L.S. 

 

1681. den 17den Feb. 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Compareert Geertjen Vastert, wed. van wijlen Evert Groothuijs te Gammelcke, 

g’ass.t met Herm: Roeck, secretaris, haren tot deser saecke gekoren ende 

toegelaten 
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momboir, ende bekent volgens gehoudene affreeckeninge, de dato den 14. 

Januarij 1681. oprecht ende deughdelijck schuldich te sijn aenden heere 

praedicant Veltcamp, Maria van Goor eheluijden ende haere erffg. de summa 

van vijff hondert [Car. gl.) en twe en twintich Car. gl. 19. st. salvo calculo, met 
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belofftenisse deselve summa una cum interesse aenstande Jacobi te betalen, 

stellende daer voor tot een special onderpandt alle haere geene 

uijtgesonderde goederen, soo roerende als onroerende, voorts generaliter alle 

haere goederen, om in cas van onverhoopte misbetalinge sich daer aen cost 

ende schadeloos te verhalen, alles sonder arch offte list 

 

Eod. Anno et die 

Judex et Assess: ut antea 

 

Compareert Lubbert Wissinck in Gammelke caverende de rato voor sijn 

huijsvrouw Swenne Hanninck, bekennende voor haer ende haere erffg. oprecht 

ende deugdelijck schuldich te sijn aende wed. van wijlen Evert Groothuijs de 

summa ad twe hondert vijff en veertich Car. gl. 5. st. heercomende uijt cracht 

van een borchtocht, waermede voorn. wed. haer za. eheman, Evert Groothuijs, 

sich aen Hermen Bartelinck ende desselffs huijsvrouw voor comparants vader 

Jan Wissinck voor desen hadde verbonden, hebbende dan? Anth. Baterbas 

voorn. wed. van wijlen Evert Groothuijs uijt kracht van gesechte borghtocht tot 

pandthalinge toe gerichtelijck uijtgesleten, is door tusschen sprecken vande 

Heere praedicant Veltcamp, als 
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goetheer van glte. wed. tusschen Baterbas ende Lubb. Wissinck g’accordeert 

ende voor vast gestelt, dat voorn. Wissinck glte. capitael in 4. quartaelen een 

jegelijck mette interesse ad 5. per cento sal hebben te betalen, het 1e op 

naestvoorstaende Jacobi, het 2de op Jacobi 1682., het 3e op Jacobi 1683. en ‘t 

laeste op Jacobi 1684.  

Stellende comparant voor betaling van ‘t voorn. capitael ende interesse jaerlijx 

ende alle jaer twe mudde roggengeseijs tot keur van glte. Groothuijs, omme 
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sich met het gedorschte koorn daer van volgents marckganck betaelt te 

maeken, kerende wederom uijt aen comparant desselffs huijsvrouwe off erffg. 

het stroo, ende indijn comparant alle die gesachte termijnen offte elck in ‘t 

besonders met gelde voor glte. Jacobi mochte konnen koomen te betalen, sal 

het koorngewas naer behooren tot dienste van comparants huijsvrouw ende 

erffg. sijn ende verblijven, waermede de personele obligatie, in dato den 6. 

8bris 1680. is gecasseert ende geannulleert, alles sonder arch offte list 

 

1681. den 19den Feb.  

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Compareert Mechtelt in de Puppe, g’ass.t met de secret. Herm: Roeck, haeren 

tot deser saecke gecooren ende toegelaten mombaer, ende haer soone Lucas 

ende bekennen voor haer ende haere erffg. vercofft te hebben, gelijck sij 

vercopen mits desen, aen Goossen Cuijper, Geesken Busscher eheluijden ende 

haere erffg een jaerlijxe losrenthe van derthijn Car. gl. ad 20. st. ‘t stuck, uijt 

comparanten eijgen 
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toebehoorende landt van omtrent 5. schepel geseijs, tusschen Poort Claes 

ende Pupenberghs landerijen, alsmede uijt het landt bij het huijs nae Jan 

Warendorps gewesene huijsken, ende uijt den geheelen cotten, de Puppe 

genant, cum annexis ende wat daer all dependeert inde marcke Lutte Gerichtes 

Oldensel gelegen ende dat voor eene summa van twe hondert ende vijfftich 

Car. gl. ad 20. st. [st] het stuck, aen haer ten vollen voldaen, beloovende 

voorschr derthijn Car. gl. jaerlijxe losrenthe alle jaer praecise op St. Jacobi te 
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betalen, vrij schadeloos geldt, sonder eenige cortinge van verpondinge, offte 

andere Heeren lasten, soo daer tegenwoordich op staen, off hijr naemaels 

opgeset mochten worden, waer van op aenstaende Jacobi deses jaers 1681. 

het eerte jaer renthe sal comen verschijnen, ende soo voorts jaerlijx ende alle 

jaer, totte afflosse toe, dewelcke, sullende met twe hondert ende vijfftich 

gelijcke guldens in een onverdeelde summe geschieden, een halff jaer voor 

den verschijnsdach, sal worden aengecondight, onder verbandt van voorn. 

landerijen ende cotten met het geene daer aen dependeert, voorts generaliter 

van alle haere andere geene uijtgesonderde goederen, renuntierende tot dien 

eijnde van alle exceptien, desen ter contrarie eenichsints dienende, in specie 

non numerata pecuniae divisionis, doli mali etc, met belofftenisse dese renthe, 

hoofftsumme, landerijen ende cotten, met het geene daer aen dependeert te 

sullen staen wachten ende wahren, gelijck men sulx nae landtr. schuldich is te 

doen 
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oock des versocht sijnde, op d’eerste simpele aenmaeninge beter vestenisse 

ende verseeckeringe te doen, waer mede renthefferen dese renthe t’allen 

tijden mogen sijn verwaert, alles sonder arch offte list 

 

1681. den 1ten April 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Testam. 
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Compareert in desen Ed. gerichte Herm: Roeck, secretaris, relaterende ende 

gichtende, dat voor hem, als hijr toe van mij specialijck g’authoriseert ende 

gesubstitueert, ende sijne coernoten, Jan Wijck ende Jan Valckenaer Cuijper, is 

gecompareert, [ {?} ] Luijcken Duijvelshoff alias Pennecamp inde Lutte, 

overdenckende de sterfflijckheijt menschelijcker natuiren, de gewischeijt des 

doodts ende d’onseeckerheijt der uijren van dien, heefft, om alle quaestien 

naer sijn doodt voor te comen, gaende, staende, ende sijnes verstandes ten 

vollen machtich, doch swack na den lichaeme van dese werelt niet willen 

scheijden, sonder van sijne tijdtlijcke goederen, soo hem Godt d’Heere 

verleent, gedisponeert te hebben, in manieren, naervolgende: 

in den eersten heefft testator om sonderlinge redenen, hem daer toe 

moverende, gepraelegateert, gelijck hij praelegateert mits desen sijn dochter 

Maria, getrouwt aen Arent ten Hengel, in alle sijne roerende ende onroerende 

goederen geene uijtbescheijden, teweten, in die geene, soo hij van sijne 

respective goetheeren, de Heeren van Frenswegen, vrij heefft gekofft, alsmede 

in een stuxken venne grondt, in de Graeffschap Bentheim bij Overinck gelegen, 

om deselve nae  
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nae doode van testator erfflijck ende eeuwichlijck te holden, te keeren ende te 

wenden, nae haer welgevallen, met sodaene conditie nochtans, dat sij testator 

de tijdt sijnes levens behoirlijcke handtreijckinge, gelijck een kindt betaemt, 

sullen hebben te doen, verders praelegateert testator sijnen soone Herman 

Saller 50. daeld. staende onder Deppenbroock inde Lutte, omme deselve nae 

sijnen doode mede te keeren ende wenden, naer sijn welgevallen 

Daernae heefft testator tit. instit. tot universelen erffgenamen g’institueert, 

gelijck hij institueert mits desen, sijne 3. kinderen met namen Herman, Maria 

ende de nagelatene kinderen van sijn zal. dochter Jenne getrouwt geweest aen 
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Jan Nilant te Losser, met namen Swenne Lubbert ende Gerrit, om alle de 

nalatenschap, soo roerende als onroerende goederen, dewelcke testator van 

sijn beijde kinderen, Hendrick ende Lubbert aengeerfft en aengestorven sijn, 

met malcanderen liefflijck ende vriendtlijck te deijlen, welckes alles testator 

voorgelesen sijnde verclaert dit te sijn sijn uijterste wille, begerende dat 

hetselve hetsij als een testament, codicil, giffte offte uijterste wille in allen 

sijnen pointen ende clausulen sijn volcomen effect moge sorteren, hebbende 

hetselve onbedwongen van jemandt met hande ende monde g’approbeert 

ende geconfirmeert, in optima forma  
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1681. den 25ten April 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Compareert Anthoni Baterbas, Geertruijdt Helmichs, eheluijden, tutore viro, 

ende bekennen eeuwichlijck, erfflijck, onwederlosbaer, commerfrij ende 

onbeswaert vercofft te hebben, gelijck sij alnoch vercoopen mits deesen aen 

Joan Arentsen, Aele sijn huijsvrouw, haeren eijgendoomlijcken camp, soo als 

deselve met alle sijn toebehoorende recht ende gerechticheijt, aen Severts 

[maete] braecke in de Marcke Gammelcke, Gerichtes Oldensel, gelegen, sulx 

alles voor eene summa van penningen, dewelcke de vercoperen ten vollen 

bekennen ontfangen te hebben, doende deswegen vollencomene cessie, 

transport ende opdracht van voorschr camp, tot erfflijck behooff ende 

prouffijte van de cooperen ende haere erffgenaemen, beloovende daer voor te 

staen wachten ende wahren, als sulx naer landtr behoort, onder verbandt van 

haere personen ende geene uijtgesonderde goederen, mede voor alle 
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opspraecke ende evictie, onder renunciatie van alle exceptien, beneficien, 

opwerpselen, soo hijr tegen mochten genomen worden, alles sonder arch offte 

list 
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1681. den 14den Maij 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Compareert Fenne, wed. van wijlen Esken Nijhuijs te Vaelte, g’ass.t in desen 

met Herm. Roeck secretaris, haeren hijr toe versochten ende toegelaten 

mombaer, alsmede Jan ter Hersmolle te Rossum, als mombaer vande 

onmondige kinderen van voorn. Esken Nijhuijs, ende bekennen voor haer ende 

haere erffg. vercofft te hebben, gelijck sij vercopen mits desen aen Jan 

Sanderinck te Vaelte, Aele eheluijden, ende haere erffg. een jaerlijxe losrenthe 

van 40. Car. gl. 8. st ad 20 st. ‘t stuck, uijt seeckere twe kampen, soo voorglte. 

Esken Nijhuijs van Hulsman te Boningen heefft aengecofft, voorts uijt het huijs 

met de uijtdrifft aenden camp, in de marcke Boningen, Gerichtes Oldensel 

gelegen ende dat voor eene summa van acht hondert ende acht Car. gl. ad 20. 

st. het stuck, aen haer ten vollen voldaen, beloovende voorschr. 40. Car. gl. 8. 

st. jaerlijxe losrenthe alle jaer praecise op Maij te betalen, vrij schadeloos geldt, 

sonder eenige kortinge van verpondinge offte andere Heeren lasten, soo daer 

tegenwoodich op staen, off hijer naemaels opgeset mochten worden, waer van 

op maij 1682. het eerste jaer renthe sal komen verschijnen, ende soo voorts 

jaerlijx ende alle jaer, totte afflosse toe, dewelcke, sullende met acht hondert 

ende acht gelijcke guldens in eene onverdeelde summe geschieden, een halff 
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jaer voor den verschijnsdach, sal worden aengekondicht, onder verbandt van 

voorn. twe kampen, huijs ende uijtdrifft, voorts generaliter van  
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alle haere geene uijtgesonderde goederen, renuntierende tot dien eijnde van 

exceptien, desen ter contrarie eenichsints dienende, in specie non numerata 

pecuniae divisionis doli mali etc, met belofftenisse dese renthe, hoofftsumme, 

twe campen, huijs ende uijtdrifft te sullen staen wachten ende wahren, gelijck 

men sulx nae landtr schuldich is te doen, oock des versocht sijnde,op d’eerste 

simpele aenmaninge beter vestenisse ende versekeringe te doen, waermede 

renthefferen dese renthe t’allen tijden mogen sijn verwaert, alles sonder arch 

offte list 

 

Eod. Anno et die 

Judex et Ass: ut antea 

 

Erschenen in desen Ed. Gerichte Lucas inde Puppe, geciteert sijnde, om te 

aenhooren de justificatie van naervolgende creditoren, met drie arresten 

wettelick op de nalatenschap van comparants moeder Mechteldt inde Puppe 

zal. vervolght, ende heefft tot vermijdinge van verdere kosten gerichtlijck 

bekent, deughdelijck schuldich te sijn,eerstelijck aen Fr. Aubel 75. gl. capitael, 

Jan Blomen 65. gl., Kistemaacker 388. gl. 4. st. Koijtenbrouwer 187. gl. 9 st. 4. 

penningen, ende Gerrit Kock 69 gl. alles uijt cracht van obligatien ende 

berekende boockschulden, welcke penningen hij een jeder in ‘t particulier 

belooft binnen jaers mette renthen van dien promptelijck op te leggen ende te 

betalen, alles onder verbandt van comparants persoon ende goederen, in 

specie de Puppe met den camp daer aen liggende, item het landt aende 

Pupenbergh gelegen, voorts alle sijne soo tegenwoordige als schijrcompstige 
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goederen, om in cas van misbetalinge sich een jeder daer aen, soo wel voor 

capitael als interesse cost ende schadeloos sal mogen verhalen, alles oprecht, 

in meliori forma 

 

382 

 

1681. den 12ten Junij 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Compareert Geertjen Kaelvinck, naegelatene wed. van wijlen Willem Kaelvinck 

te Doringen, g’ass.t met Fr. Aubel, haren tot deser saecke gekooren ende 

toegelaten momber, ende bekent eeuwichlijck, erfflijck, onwederlosbaer, 

commerfrij ende onbeswaert verkofft te hebben inconformite coopscedule de 

dato den 20ten Maij 1676., gelijck sij alnoch vercoopt mits desen aen Lambert 

ten [Velthuijs] Holthuijs seecker stucke bouwlandts, groot ongeveer een 

mudde geseijs, soo als hetselve met alle sijn olde ende nieuwe toebehoor, 

recht ende gerechticheijt, in Dijckhuijs Camp inde Marcke Doringen, Gerichtes 

Oldensel gelegen, sulx alles voor de summe van hondert vijff ende tachtentich 

Car. gl. ad 20. t. ‘t stuck, dewelcke den vercopersche ten vollen den lesten 

penninck met den eersten bekende ontfangen te hebben, doende deswegen 

vollencomene cessie, transport ende opdracht, van voorschr. landt, tot erffl. 

behooff ende prouffijte vande cooper ende sijne erffg., belovende daer voor te 

staen wachten ende wahren, als sulx nae landtr. behoirt, onder verbandt van 

haere persoon ende geene uijtgesonderde goederen, mede voor alle 

opspraecke ende evictie, onder renunciatie van alle exceptien beneficien, 

opwerpselen, soo hijr tegens mochten genomen worden, alles sonder arch 

offte list 
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1681. den 11ten Julij 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Testament 

 

Compareert in desen Ed. gerichte Herman Roeck, secretaris, relaterende ende 

gichtende, dat voor hem als hijr toe van mij specialijck g’authoriseert ende 

gesubstitueert, ende sijne coernoten, Jan Wijck ende Jan Lambertsen, sijn 

gecompareert, Geert Frerekinck ende Fenne Rijckerinck, eheluijden, sij Fenne 

g’ass.t met Christoffer Hampsinck haeren tot deser saecke gekoren ende 

toegelaten momboir, overdenckende de sterflijckheijt menschel. natuijren, de 

gewischeijt des doodts ende d’onsekerheijt der uijren van dien, hebben, omme 

alle quaestien nae haer doodt voor te komen, van dese werelt niet willen 

scheijden, sonder van haere tijdtlijcke goederen soo haer Godt d’Heere 

verleent, gedisponeert te hebben, als volgt: 

in den eersten heefft testator gaende, staende, ende sijn verstandt ten vollen 

machtich, in vall sijner eerster afflijvicheijt getuchticht, gelijck hij tuchticht mits 

desen sijn L. huijsvrouwe Fenne voornt. in alle sijne roerende ende onroerende 

goederen, omme deselve nae sijn doodt tuchts wijse te gebruijcken 

waer en tegens testatrix, g’ass.t als vooren, kranck naer den lichaeme ende 

haer verstand ten vollen machtich, heefft getuchticht, gelijck sij tuchticht mits 

desen, haer L. eheman, Geert Frerekinck voorschr. in alle haere roerende ende 

onroerende goederen, om deselve na haer doodt tuchts wijse te gebruijcken, 

met sodane conditie nochtans, dat hij aen haer  
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suster, Anna Rijckerinck, nae haer doodt voor uijt sal hebben te reijcken haer 

linnen ende wullen, ende al wat tot haren lijve gohoort, alsmede acht daeld. 

geleent geldt, daer nae institueren testator ende testatrix, g’ass.t als vooren, tit. 

instit. tot haere universele erffgenamen, haere naeste bloetverwanten, omme 

alle haere nalatenschap, nae doode van hun beijden met malcanderen liefflijck 

ende vriendtlijck te deijlen, welckes alles testator ende testatrix, g’ass.t als 

vooren voorgelesen sijnde, verclaren dit te sijn haere uijterste wille, begerende, 

dat hetselve hetsij als een testament, codicil, giffte, offte uijterste wille in alle 

sijn poincten ende clausulen sijn volcomen effect sal sorteren, hebbende het 

selve onbedwongen van jemandt, met hande ende monde g’aprrobeert ende 

geconfirmeert 

alles in meliori forma 

 

1681. den 13den Julij 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Testam. 

 

Compareert in desen Ed. Gerichte Herm. Roeck secretaris, relaterende ende 

gichtende, dat voor hem, als hijr toe van mij specialijck g’authoriseert ende 

gesubstitueert, ende sijne coernoten, Joan Wijck ende Rol. ten Velthuijs, is 

erschenen Geert Wolters kranck naer den lichaeme, doch sijn verstandt ten 

vollen machtich, overdenckende de sterfflijckheijt menschelijcker natuijren, de 

gewischeijt des doodts, ende d’onseeckerheijt der uijren van dien, heefft, om 
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alle quaestien nae sijn doodt voor te comen, van dese werelt niet willen 

scheijden, sonder van sijn tijdtlijcke 

 

385 

 

goederen, soo hem Godt d’Heere verleent gedisponeert te hebben in 

manieren naer volgende: 

in den eersten, heefft testator uijt sonderlinge redenen hem daer toe 

moverende gewilt, dat sijn soone Gerrit, voor uijt sal hebben te prouffiteren 

alle sijne nagelatene, soo roerende als onroerende goederen, omme deselve 

nae doode van testator eeuwichlijck ende erfflijck te holden, te keeren ende te 

wenden, nae sijn welgevallen, deselve daerinne tit. instit. tot erffg. 

instituerende, mits desen, met sodane conditie nochtans, dat hij de tijdt sijnes 

levens behulpelicke handtreijckeinge aen testator sal hebben te doen, ende 

nae testators doodt uijt te keeren aen sijn suster Jenne ende sijn broeder 

Berent jeder een rijxdl. waermede testator deselve kinderen, (; alsoo hij haer 

moederlijck goet meestendeel ontfangen ende het resterende van haer 

broeder Gerrit volgens accort noch sullen beuren :) is kennende, ende van sijne 

andere nalatenschap wil versteecken hebben, welckes alles testator voor 

gelesen sijnde, heeft verclaert dit te sijn sijn uijterste wille, begerende dat 

hetselve hetsij als een testament, codicil giffte, offte uijterste wille in alle sijn 

poincten ende clausulen vollencomen effect sal sorteren, hebbende ‘t selve 

onbedwongen van jemandt met hande ende monde g’approbeert ende 

geconfirmeert, in meliori forma 

 

A. van Rensen 
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351

1681. den 28ten Julij 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Compareert Ber. Geerdinck, ende bekent voor hem ende sijne erffg. 

eeuwichlijck, erffl. onwederlosbaer commerfrij ende onbeswaert (:exempt 

Heeren lasten, diensten, slop en blootthijnde, soo door den bour daer op 

woonende, worden betaelt :) vercofft te hebben, gelijck hij alnoch vercoopt 

mits desen aen Egbert Tenckinck, Catharina vander Warff, eheluijden, ende 

haere erffg. dese naervolgende parcelen voor d‘halffscheijt, met alle sijne ap- 

ende dependentien, olde ende nieuwe gerechticheden, latende d’andere 

halffscheijt voor sijn kinderen, in manieren, als volght, het seste part voor hem 

van het erve ende goet Valenbroock, in de Marcke Hasseloe, Gerichtes 

Oldensel gelegen, affgepaelt met steenen op ‘t Rott aldaer, liggende omtrent 

hett midden van ‘t Rott,  

Noch ongeveer ½ mudde landts aldaer op het Armen jaers deel,  

Noch het vierde part van het erffhuijs van geseijde Valenbroock, neffens het 

vierde part van den gaerden en maete bij het huijs gelegen,  

Oock het 4de part van het lijfftuchts huijs, metten gaerden daer bij gelegen, 

mits desen noch de halffscheijt van drie schepel landts, genant het Lange 

Stucke, gelegen tegens de Kraecke in den Doringer Esch, noch de halffscheijt 

van het derdendeel van de Groot Bree, inden Doringer Esch, waer van 

vercopers part gevallen is nae de sijde van het Camphuijs, groot drie schepel 

landts,  

noch de halffscheijt van het derdendeel van de Groote Hoeijmaete, gelegen bij 

Swarten huijs, noch is van de selve maete een hoock grondts affgegraven, die 

tot een gaerden is gemaeckt, daer van moet betaelt worden 30. gl. off moet 
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wederom aende maete aengegraven worden, waer van coperen het seste part 

hebben te prouffiteren 

 

387 

 

alle het holt, staende op ‘t erve ende goet Valenbroock, sullen coperen voor 

het vierde part hebben te genieten, sulx alles voor de summa van vier hondert 

ende vijfftich Car. gl. ad 20. st. ‘t stuck, dewelcke de vercoper ten vollen den 

eersten metten lesten penning bekende ontfangen te hebben, doende 

deswegen vollencomene cessie, transport ende opdracht van voorschr 

parcelen, tot erfflijck behooff ende prouffijte vande coperen ende haere erffg. 

belovende daer voor te staen wachten ende wahren, als sulx nae landtr. 

behoort, onder verbandt van sijn persoon ende geene uijtgesonderde 

goederen, mede voor alle opspraecke ende evictie, onder renunciatie van alle 

exceptien, beneficien, opwerpselen, soo hijr tegens mochten genomen worden, 

alles sonder arch offte list 

 

1681. den 23. Augusti. 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Testam. 

 

Compareert in desen Ed. Gerichte Herm: Roeck, secretaris, relaterende ende 

gichtende, dat voor hem als hijr toe van mij specialijck g’authoriseert ende 

gesubstitueert, ende sijne coernoten, Jan Tancke ende Jan Gelinck, sijn 

erschenen Willem Nijhuijs te Hasseloe, Aele Tijert eheluijden, sij Aele g’ass.t 

met Thomas ten Grotenhuijs, haren tot deser saecke gekoren ende toegelaten 
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momboir, overdenckende de sterfflijckheijt menschelijcker natuijren, de 

gewischeijt des doodts, ende d’onseeckerheijt der uijren van dien, hebben om 

alle quaestien nae haer doodt voor te comen, van dese werelt niet willen 

scheijden, sonder van haere tijdtl. goederen, soo haer Godt d’Heere verleent, 

gedisponeert 

 

388 

 

te hebben, in manieren naervolgende,  

in den eersten heefft testator, kranck naer den lichaeme, doch sijn verstandt 

ten vollen machtich g’institueert, gelijck hij institueert tit. institut. bij desen tot 

sijn eenige ende universele erffgename sijn L. huijsvrouwe, Aele Tijert voornt. in 

alle sijne, soo roerende als onroerende goederen, hebbende offte noch 

krijgende, geene daer van uijtbesondert, omme deselve nae doode van 

testator eeuwichl. ende erfflijck te holden, te keeren ende te wenden, na haer 

welgevallen, met sodaene conditie nochtans, dat sij nae doode van testator sal 

hebben uijt te keeren dese naervolgende legata, als aen testatoris broeder, Jan, 

eens voor all 50. Car. gl. ad 20. st. ‘t stuck, en aen testatoris suster, Grete, eens 

voor all 25. gelijcke Car. gl. waermede hij deselve is kennende ende van sijn 

andere nalatenschap wil versteecken hebben, waer en tegens heefft testatrix, 

g’ass.t als voren, gaende, staende, ende haer verstandt ten vollen machtich, 

reciproce bij titul van institutie tot universele erffg. g’institueert, haer L. 

eheman, Willem Nijhuijs, in alle haere roerende ende onroerende goederen, 

geene uijtbescheiden, omme deselve nae doode van testatrix, eeuwichlijck 

ende erfflijck te holden, te keeren ende te wenden nae sijn welgevallen, sonder 

inrede offte bespieronge van jemandt, voorbehoudens nochtans de legitime 

portie 

 

389 
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aen testatrix vader, welckes alles testator ende testatrix, g’ass.t als voren, 

voorgelesen sijnde, verclaren dit te sijn haere uijterste wille, begerende dat 

hetselve hetsij als een testament, codicil, giffte offte uijterste wille in alle sijn 

poincten ende clausulen sijn volcomen effect moge sorteren hebbende ‘t selve 

onbedwongen van jemandt met hande ende monde g’approbeert ende 

geconfirmeert, alles in meliori forma 

 

1681. den 24ten 8bris 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Compareert d’wed: Anna ten Bussche, g’ass.t met secret. Hermen Roeck haren 

tot deser saecke gekooren ende toegelaten mombaer, ende sulx op d’arresten 

wegens Aele ten Boockholt, wed: van wijlen Herman Lippinckhoff tegens 

comparante gedaen, ende heefft tot voorcominge van kosten ende 

verseeckeringe van voorschr Aele ten Boockholt, bekent voor haer ende haere 

erffg. vercofft te hebben gelijck sij vercoopt mits desen aen Aele ten Boockholt 

voornt. eene jaerlijxe losrenthe van twe rijxdl. 15. st. ad 50. st. ‘t stuck uijt 

comparantinnen kampken achter den gaerden, groot ongeveer 2. spint geseijs, 

gelegen tusschen den gaerden ende ende Vastentrott tot Losser, Gerichtes 

Oldensel, voorts mit alle haere vrije goederen in ‘t voorschr Vastentrott 

gelegen, ende dat  

 

390 

 

voor eene summa van ses en veertich rijxdl. 15. st. ad 50. st. ‘t stuck, aen haer 

ten vollen betaelt, heercomende voorschr summa uijt cracht van 4 distincte 
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obligatien, d’eene de dato op Nieuwjaer 1635. van 20. rijxdl. door Lubbert 

ende Geert ten Bussche opgenomen, d’andere van 17. rijxdl. door Geert ten 

Bussche de dato 1640. den 3den dach voor Nieuwjaer, ende de laeste de dato 

1677. op St. Jacob van 9. rijxdl. 15. st. door Jan ten Bussche opgenomen, 

belopende tesamen een summa van 46. rijxdl. 15. st. dewelcke mits desen 

worden gecasseert ende g’annulleert, belovende voorschr. 2. rijxdl. 15. st. jaerl. 

losrenthe alle jaer praecise op Nieuwjaer [dach] te betalen, vrij schadeloos 

geldt, sonder eenige kortinge van verpondinge, offte andere Heeren lasten, 

soo daer tegenwoordich op staen, offte hijr naemaels opgeset mochten 

worden, waer van op aenstaende Nieuwjaer 1682. het eerste jaer renthe sal 

komen verschijnen ende soo voorts jaerlijx ende alle jaer, tot de afflosse toe, 

dewelcke, sullende met 46. gelijcke rijxdl. 15. st. in eene onverdeelde summe 

geschieden, een halff jaer voor den verschijnsdach sal worden aengekondiget, 

onder verbandt van voorn. landerijen ende voorts generaliter van alle haere 

geene uijtgesonderde goederen, renuntierende tot dien eijnde van alle 

exceptien, desen ter contrarie eenichsints dienende, in specie non numerata 

pecuniae divisionis, doli mali etc. met belofftenisse dese renthe, hoofftsumme 

ende landerijen te sullen staen wachten ende wahren, gelijck men sulx nae 

landtr schuldich is te doen, oock 

 

391 

 

des versocht sijnde op d’eerste simpele aenmaeninge, beter vestenisse ende 

verseeckeringe te doen, waermede rentheffersche dese renthe t’allen tijden 

moge sijn verwaert, alles sonder arch offte list 

 

1681. den 5.ten 9bris 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Jan Wijck 
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Jacobus Monninck 

 

Compareert Geert Hartman inde Lutte, Aerne, eheluijden, tutore viro, ende 

bekennen oprecht ende deughdelijck schuldich t’sijn aen Arent Weerninck van 

Gildehuijs eene capitael summe van 17. rijxdl. neffens 36. st. kosten ende 30 st. 

uijtgelecht geldt, voor welcke summe voorn. Weerninck op aenstaenden Jacobi 

1682. sal hebben te prouffiteren 4. schepel roggen gesaeijs, te weten van de 

allerbeste, soo op ‘t erve Hartman sal bevonden worden, ende op Jacobi 1683. 

daeraenvolgende vier gelijcke schepel roggen gesaeijs, als boven verhaelt, sal 

hebben te genieten, met sodaene conditie nochtans, dat het voorschr landt op 

comparanten kosten sal besaeijt ende gemaeijt worden, welcke landerijen in 

specie daer voor worden verbonden, voorts genearliter alle haere geene 

uijtgesonderde goederen, om in cas van onverhoopte misbetalinge sich daer 

aen cost ende schadeloos te verhalen, alles sonder arch offte list,  

Staet mede te noteren, dat hett koorngewas door twe onpartijdige mannen bij 

beijder sijdts parthijen t’eligeren, sal worden geaestimeert 
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1681. den 8ten 9bris 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Compareert Anna wed; van wijlen Jan ten Bussche, Beerte ten Bussche, wed. 

van wijlen Glae Berent, ende Hermen ten Bussche, als erffg. van wijlen Geert 

Busman te Losser, ende mede tot deser saecke gekooren ende toegelaten 

momboir van voorn. Anna ende Beerte, renoverende de gerichtelijcke 

verschrijvingen van den 30. 9bris 1650. ende den 4den Julij 1656. kracht welcke 
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verschrijvingen ende tot meerder assecuratie van dien comparanten bekennen 

voor haer ende haere erffg. vercofft te hebben, gelijck sij vercoopen mits desen 

aen Geert ter Bent, Muller tot Losser, Elsken eheluijden, ende Lambert 

Bourrichter aldaer eene jaerl. losrenthe van 16. gl. 6. st. ad 20. st. ‘t stuck, uijt 

seecker stucke landts van 13. schepel, soo saeij als bouwlandt, gelegen op ‘t 

Vastentrott, inde Marcke Losser, Gerichtes Oldensel, metten eenen eijnde 

aende Dinckel, ende d’ander sijdt aen Buschmans landt, ter sijden aen 

Boockholt Geerts landt, ende dat voor eene summa van drie hondert twintich 

gl. 6. st. ad 20. st ‘t stuck, aen haer ten vollen betaelt, beloovende voorschr. 16. 

gl. 6. st. jaerl. losrenthe alle jaer praecise op den 8ten 9bris te betalen, vrij 

schadeloos geldt, sonder eenige kortinge van verpondinge, offte andere 

Heeren lasten, soo daer tegenwoordich op staen, offte hijrnaemaels opgeset 

mochten worden, waer van op aenstaende den 8ten 9bris 1682. het eerste jaer 

renthe sal comen verschijnen, ende soo voorts jaerlijx ende alle jaer 
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totte afflosse toe, dewelcke, sullende met 326. gelijcke gl. 6. st. in eene 

onverdeelde somme geschieden, een halff jaer voor den verschijnsdach sal 

worden aengekondight, onder verbandt van voorn. landerijen, ende voorts 

generaliter van alle haere geene uijtgesonderde goederen, renuntierende tot 

dien eijnde van alle exceptien, desen ter contrarie eenichsints dienende, in 

specie non numerata pecuniae divisionis doli mali etc, met belofftenisse dese 

renthe, hoofftsumme ende landerijen te sullen staen, wachten ende wahren, 

gelijck men sulx nae landtr. schuldich is ‘t doen, oock des versocht sijnde op 

d’eerste simpele aenmaninge beter vestenisse ende verseeckeringe te doen, 

waermede renthefferen dese renthe t’allen tijden mogen sijn verwaert, alles 

sonder arch offte list 
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1681. den 11ten 9bris 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Compareert Anna wed. van wijlen Jan ten Bussche g’ass.t met Christ. 

Hampsinck haren tot deser saecke gekooren ende toegelaten momboir, 

renoverende d’gerichtl. verschrijvinge de dato den 13den Augusti 1661. cracht 

[ {?} ] welcke verschrijvinge ende tot meerder assecuratie van dien 

comparantinne bekent voor haer en haere erffg. vercofft te hebben, gelijck sij 

vercoopt mits desen aen Geurt Welpeloe te Losser, Jutte eheluijden, ende 

Hermken Costers, wed. van wijlen Hend. Costers, eene jaerlijxe losrenthe van 

20. gl. 15. st. ad 20. st. ‘t stuck 
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uijt seecker stucke landes, gelegen [op] in ‘t Vastent rott inde Marcke Losser, 

Gerichtes Oldensel, met d’eene sijdt aen ‘t veldt, metten eenen eijnde aende 

gaerden naest? het stucke ende dat voor eene summe van [ {?} ] twe hondert 

en vijffthijn gl. 5. st. ad 20. st. ‘t stucke aen haer ten vollen betaelt, beloovende 

voorschr 20. gl. 15. st. jaerl. losrenthe alle jaer praecise op Jacobi te betalen, vrij 

schadeloos geldt, sonder eenige kortinge van verpondinge, offte andere 

Heeren lasten, soo daer tegenwoordich op staen, offte hijrnaemaels op geset 

mochten worden, waer van op aenstaende Jacobi 1682. het eerste jaer renthe 

sal comen verschijnen, ende soo voorts jaerlijx ende alle jaer, totte afflosse toe, 

dewelcke, sullende met 215. gelijcke gl. 5. st. in eene onverdeelde summe 

geschieden, een halff jaer voor den verschijnsdach sal worden aengecondight, 

onder verbandt van voorn. landt ende voorts generaliter van alle geene 

uijtgesonderde goederen, renuntierende tot dien eijnde van alle exceptien, 
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desen ter contrarie eenichsints dienende, in specie non numerata pecuniae 

divisionis, doli mali etc., met belofftenisse dese renthe, hoofftsumme ende 

landt te sullen staen wachten ende wahren, gelijckmen sulx nae landtr 

schuldich is te doen, oock des versocht sijnde, op d’eerste simpele aanmaninge 

beter vestenise ende versekeringe te doen, waermede renthefferen dese 

renthe t’allen tijden mogen sijn verwaert, alles sonder arch offte list 

 

395 

 

1681. den 17. Decemb. 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Compareert Lubb. Wissinck te Gammelcke caverende voor sijn vrouwe, 

bekennende eene merckelijcke summe van penningen schuldich te sijn aende 

Heere praedicant Veltcamp, waer voor hij comparants peert heefft doen 

affpenden, om huiden op gebuijtet te worden, welck peert d’Heere Veltcamp 

aen comparant heefft gerestitueert onder conditie, dat comparant hem soude 

vercopen het roggengesaeij, gelijck aen hem vercoopt mits desen, staende op 

de Oorbreede, Bentacker en den Haecken, ‘t leveren toecomenden bouw op ‘t 

Groothuijs in Gammelcke, om aldaer affgedorschet te worden, sullende 

comparant het stroo ende caff weder nae sich nemen, ende d’Heere praedicant 

het koorn g’aestimeert nae marckganck in minderinge van sijn penningen  

alles inde beste forme 

 

A. Van Rensen 

 

1682. den 6den januarij 
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Judex Adolph van Rensen  

Ass: Jan Wijck 

Jacobus Monninck 

 

Compareren d’Ed. Joan Holman, out Borgemr. ende Steph. Kettwick J.U.Dr. en 

secretaris der Stadt Oldenzael, als gestelde curatoren over den boedel van 

wijlen Derck Wijntjes, vertoonende hoe dat de wed.van wijlen Jan Breteler uijt 

voorschr. boedel Ao. 1674. gecofft bij openbaere distractie een stuck landts, 

tusschen Br. Muntz ende Jan van den 
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Busch landerijen, in Lemseloe, Gerichtes Oldensel gelegen, ten deele thijntbaer, 

ende ten deele vrij, voor een summa van hondert vijfftich Car. gl. waer op de 

wed. van wijlen Jan Breteler als coopersche uijt kracht van sententie van Ao. 

1671. hadde te korten, de summa van 67. gl. 10. st. en een rijxdl. wegens de 

hoochste insaete dese twe posten affgetrocken, dat hij noch schuldich bleeff 

tachtentich Car. gl. ende 24. gl. renthen tesamen 104. gl. van welcke summe 

voorschr. curatoren bekennen door voorn. coopersche voldaen te sijn, doende 

sij comparanten qualitate qua over sulx uijt cracht van haer commissie en 

curatele aen geseijde vrouwe Bretelers vollencomene landtzedelijcke cessie, 

transport ende opdracht, end dat alles in meliori forma, sonder arch offte list 

 

1682. den 26ten jan. 

Judex Adolph van Rensen  

Ass: Jan Wijck 

Herm. Meijers 
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Compareert Claes Helmich, Janna Catharina Potts, eheluijden, alsmede Jacobus 

Monninck, Walbrich Fockinck, tutoribus viris, eheluijden, ende bekennen 

eeuwichlijck, erfflijck, onwederlosbaer, commerfij end onbeswaert vercofft te 

hebben, gelijck sij vercoopen mits desen, seeckeren jaerlijckschen uijtganck 

van een mudde rogge, Deventersche maete, gaende jaerlijx uijt Luttke Hulst te 

Boningen, aen Egbert Tanckinck, Catharina van der Warff, eheluijden, sulx alles 

voor eene summe van penningen, dewelcke de vercoperen ten vollen 

bekennen ontfangen te hebben, doende deswegen vollencomene cessie, 

transport ende opdracht  
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van voorschr. mudde rogge, tot erfflijck behooff ende prouffijte vande 

cooperen ende haere erffgenamen, beloovende daer voor te staen wachten 

ende wahren, als sulx nae landtr. behoort, onder verbandt van haere personen 

ende geene uijtgesonderde goederen, mede voor alle opspraecke ende evictie, 

onder renunciatie van alle exceptien, beneficien, opwerpselen, soo hijr tegen 

mochten genomen worden, alles sonder arch offte list 

 

1682. den 11ten Feb. 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Lubb. Waterham 

Abraham Fockel 

 

Donatio 

 

Compareert Jan Tancke senior, ende heefft met rijpe deliberatie vrijwillich ende 

onwederropelijck gegeven, gelijck hij geeft cracht deses, aen sijn broeder 

Gerrit Rouwe, woonachtich tot Borne, een vierde part van een hoeijmaete, 
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genaemt de Cogenreets maete, gelegen in ‘t Hasseler broock, Gerichtes 

Oldensel, omme deselve nae doode van donator, efflijck ende eeuwichlijck te 

hebben, te holden, te keeren ende te wenden nae sijn welgevallen, sonder 

inrede offte bespieringe van jemandt, welcke donatie offte giffte hij comparant 

heefft beloofft ende beloofft cracht deses noijt te willen revoceren, maer ter 

contrarie in weerden houden, onder renunciatie van alle exceptien, desen 

eenichsints contrarierende, ende heefft donator dese giffte, onbedwongen van 

jemandt, met hande ende monde g’approbeert ende geconfirmeert, alles 

oprecht, in meliori forma 
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1682. den 15den Feb 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Lubb. Waterham 

Abraham Fockel 

 

Compareert Lijsbeth te Marscotte, g’ass.t met Herm: Roeck, secretaris, haren 

tot deser saecke gekooren ende toegelaten momboir, ende bekent voor haer 

ende haere erffg. oprecht ende deughdelijck schuldich te sijn, aen Jan 

Lamberts, Anneken Dercks, eheluijden, offte haere erffg. de summa van 

hondert daeld. ad 30. st. ‘t stuck, heercomende van gerede ende tot haer 

contentement wel ontfangene penningen, met belofftenisse deselve jaerlix 

ende alle jaer te willen verrenthen met vijff dergelijcke daeld. van ‘t hondert 

waer van het eerste jaer renthe op aenstaende Zutphensche kermisse sal 

verschenen sijn, ende soo vervolglijck van jaer tot jaer tot d’effectuele afflosse 

toe, dewelcke met denunciatie van ½ jaer voor den verschijnsdach aen 

beijden sijden sal vrijstaen te doen, stellende daer voor tot een speciael 

onderpant haer eijgen toebehoorende huijs, genant Marscotte, met daer toe 
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gehoorende landerijen van twe mudde geseijs, gelegen in de Marcke Dulder, 

Gerichtes Oldensel, mette eene sijdt aen Rotgermans braecke, met d’andere 

sijdt aen ‘t kerckhoffs veene, voorts generaliter alle haere geene 

uijtgesonderde goederen, om in cas van onverhoopte misbetalinge, soo 

wegens capitael, als alle onbetaelde renthe, sich daer aen cost ende 

schadeloos te verhalen, alles sonder arch offte list 
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1682. den 24ten Ffebruarij. 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Lubb. Waterham 

Gerrit Jan ten Dam 

 

Compareert Gerrit Gerritsen in ‘t binnen veldt, Geese, eheluijden, ende 

bekennen voor haer ende haere erffg oprecht ende deughdelijck schuldich te 

sijn, aen Joannes Arsenius Valckenaer, offte desselffs erffg. de summa van 

tachtentich daeld. ad 30. st. ‘t stuck, met belofftenisse jaerlijx ende alle jaer 

daer van te betalen vier dergelijcke daelder voor pension (: waer van het eerste 

jaer renthe op Maij 1683. sal verschenen wesen, ende soo vervolghlijck van jaer 

tot jaer tot d’effectuele afflosse toe, dewelcke met denunciatie van ½ jaer 

voor den verschijnsdach aen beijden sijden sal vrijstaen te doen :) ende dat uijt 

comparanten eijgen toebehoorende maete, gelegen in Lemseloe, Gerichtes 

Oldensel, mette eene sijdt aen comparanten gaerden ende Letten maete, ende 

met d’andere sijdt aen Corberincks maete, dewelcke in specie voor ‘t voorschr 

capitael wordt verbonden, ende generalijck alle haere geene uijtgesonderde 

goederen, omme sich daer aen, in cas van onverhoopte misbetalinge, soo 

wegens capitael, als alle verlopene interesse, cost ende schadeloos te mogen 

verhaelen, alles oprecht, in meliori forma 
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1682. den 4den Martij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Lubb. Waterham 

Berent ten Damme 

 

Compareert Geert Bourrichter ende Berent Hindrickman te Lemseloe, als 

momberen van wijlen Evert ten Stegen kinderen, neffens derselver oem, Venne 

Geert uijt de Lutte, bekennende vercofft te hebben, doende sulx alnoch cracht 

deses, aen d‘eerbaere Catharina Janssen op ‘t Steenhuijs, uijt haeren pupillen 

Caeterstede, genant de Stege te Lemseloe, met alle daer toe gehoorende 

landerijen, groen ende saeijlandt, neffens d’uijtdrifft, soo als wijlen Evert ter 

Stege deselve in eijgendom beseten heefft, een jaerlijxe losrenthe ter summa 

van 30. gl. 16. st. vrij ende onbeswaert, sonder eenige kortinge van 

verpondinge, offte andere Heeren lasten, soo daer tegenwoordich op staen, 

offte hijrnaemaels opgeset mochten worden, renuntierende tot dien eijnde 

d’exceptie offte beneficium magistratus superioris daer toe verleent, waer van 

d’eerste losrenthe vervallen sal sijn op Martini des jaers 1683. ende tot 

voldoeninge van de welcke sal de rentheffersche de voorschr Caeterstede met 

alle pertinentiea op het bequaemste en meestgevende verpachten en 

vermeijeren, tot d’afflosse toe, die d’een den anderen met een jaer van te 

vooren sal mogen opseggen, alles met renunciatie van alle rechts beneficien, 

desen eenichsints contrarierende, welcke losrenthe nochtans sal konnen en 

mogen geredimeert worden met een capitael van ses hondert sesthijn Car. gl., 

blijvende 
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voorschr. hijpotheecq, specialijck daer voor verbonden, ende om naewijsinge 

van voorschr. capitael te doen, wordt tot naericht hijr bij gesett, waer door 

hetselve aengegroeijt, rentheffersche haer capitael monteert sich 405. gl. en 

aen Goossen Cuijper betaelt, die op huijden de Caterstede willens waer te 

distraheren 203. gl. 4. st., en voor ‘t verveerdigen deses 8. gl. maeckende alsoo 

voorschr capitael 616. gl. tesamen, die sij rentheffersche, haere erffg. offte 

holder deses uijt glte. Caterstede sullen mogen verhalen ende haer schadeloos 

maecken, alles sonder arch offte list 

 

1682. den 11ten Martij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Lubb. Waterham 

Gerrit Jan ten Dam 

 

Donatio. 

 

Compareert Aerne, wed. van wijlen Berent Letten, g’ass.t met Lubbert in den 

Oever, haren tot deser saecke gekooren ende toegelaten momboir, ende 

heefft uijt cracht van maeghscheijdinge, de dato den 29ten 8bris 1681. 

tusschen haer ende haere kinderen opgericht, met rijpe deliberatie vrijwillich 

ende onwederroopelijck gegeven, gelijck sij geefft kracht deses, aen haer 

dochter Fenne, getrouwet aen Jan ter Oesterick, alsodaene hondert rijxdl., 

voorts linnen, huijsraet ende alle haere nalatenschap, als haer bij voorglte. 

maeghscheijdinge is voorbeholden, omme deselve nae doode van donatrix 

erfflijck ende eeuwichl. te hebben, te holden, te keeren ende te wenden, naer 

haer welgevallen, sonder inreede offte bespieringe van jemandt 
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voor welcke giffte offte beneficie glte. Fenne sal geholden wesen donatrix in 

cost, dranck ende klederen t’onderholden ende in haere kranckheijt 

behoorlijcke handtreijckinge te helpen doen, welcke donatie offte giffte Aerne 

wed. van wijlen Berent Lette, g’ass.t als vooren, heefft beloofft ende beloofft 

kracht deses, noijt te willen revoceren, maer ter contrarie in weerden houden, 

onder renunciatie van alle exceptien, desen eenichsints contrarierende, ende 

heefft donatrix dese giffte onbedwongen van jemandt met hande ende monde 

g’approbeert ende geconfirmeert, alles oprecht, in meliori forma 

 

Eodem anno et die 

Judex et Ass: ut antea 

 

Compareert Herm: in de Westerinck, Velt Hermen, Jan Janssen Borgh, Aelken 

Venterinck, tutore Christ. Hampsinck, de rato caverende voor haer broeder 

Berent Venterinck, alsmede voor d’naegelatene kinderen van wijlen Jan 

Venterinck, smitt tot Dalffsen, samentl. erffg. van wijlen Jan Venterinck, ende 

bekennen voor haer ende haere erffg, van haren broeder Hend. Venterinck, 

Jenneken Schouwinck eheluijden, wegens haere praetensien op het erve ende 

goet Druijfferdinck, alias Venterinck in Berghuijsen, Gerichtes Oldensel 

gelegen, alsmede alle andere vrije aengecoffte landen ende olderlijcke 

goederen, ten eenemael voldaen ende betaelt te sijn, doende derhalven bij 

desen, vollencomene cessie, transport ende opdracht van haere praetensien op 

voorn. Druijfferdinck 
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mett annexe landerijen, tot prouffijte ende erfflijck behooff van voorn. Hend. 

Venterinck ende sijne erffg. onder verbandt als naer rechte ende dat alles in 

meliori forma, sonder arch offte list 

 

A. van Rensen  

Richterss 

 

1682. den 10den April 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Lubb. Waterham 

Gerrit Jan ten Dam 

 

Compareert Jan Tancke tot Hasseloe, ende bekent voor hem ende sijne erffg. 

eeuwichl, erffl. onwederlosbaer, commerfrij ende onbeswaert vercofft te 

hebben, gelijck hij doet mits desen sijne eijgendoementl. vrije, toe behoorende 

hoeijmaete aen Mr. Geert Swiers, smitt, ende sijnen broeder Gerr: Rouhoff van 

Hasseloe, gelegen tusschen Jr. Rammelmans maete, ende het Haegel? 

Reestken zijdtwaerts ende t’eijndens aende Smitt maete en het Vengaer, in ‘t 

Hasseler Broock, Gerichtes Oldensel sulx alles voor eene summe van 

penningen, dewelcke de vercoperen ten vollen bekennen ontfangen te 

hebben, doende deswegen vollencomene cessie, transport ende opdracht van 

voorschr. hoeijmaet tot erffl. behooff ende profijte van de cooperen ende 

haere erffg.  

Belovende daer voor te staen wachten ende wahren, als sulx nae landtr. 

behoort, onder verbandt van haere personen ende geene uijtgesonderde 

goederen, mede voor alle opspraecke ende evictie  

 

404 
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onder renunciatie van alle exceptien, beneficien, opwerpselen, soo hijr tegen 

mochten genomen worden, alles sonder arch offte list 

S.L. 

 

1682. den 20ten Junij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Lubb. Waterham 

Gerrit Jan ten Dam 

 

Compareert Hend. Nijhoff, alias Spick Hend., Trijne eheluijden, tutore viro, 

ende bekennen voor haer ende hare erffg. oprecht ende deugdelijck schuldich 

te sijn aen d’hooch Ad. Jufferen des Stiffts Weerseloe ende sulx tot prouffijte 

vande armen, eene summa van 50. daeld. ad 30. st. ‘t stuck, met belofftenisse 

jaerlijx ende alle jaer daer van te betalen 2 ½ gelijcke daeld. voor pension (: 

waer van het eerste jaer renthe op aenstaende kersmis deses jaers 1682. sal 

verschenen wesen, ende soo vervolghlijck van jaer tot jaer, totte effectuele 

afflosse toe, dewelcke met denunciatie van ½ jaer voor den verschijnsdach 

aen beijden sijden sal vrij staen te doen :) ende dat uijt comparanten eijgen 

toebehoorende stucke seijlandt, groot ses schepel landts, gelegen in Schulten 

Geerts camp op de Nijstadt, Gerichtes Oldensel, in de bourschap Lemseloe, 

dewelcke in specie voor ‘t voorschr capitael wordt verbonden, voorts 

generaliter alle hare geene uijtgesonderde goederen, om sich daer aen in cas 

van onverhoopte misbetalinge, soo wegens capitael als alle verlopene 

interesse cost ende schadeloos te verhalen, alles oprecht, in meliori forma 
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1682. den 7den Augusti 

Judex Adolph van Rensen 
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Ass: Lubb. Waterham 

Gerrit Jan ten Dam 

 

Testament 

 

Compareert in desen Ed. Gerichte Herm: Roeck, secretaris, relaterende ende 

gichtende, dat voor hem als hijr toe van mij specialijck g’authoriseert ende 

gesubstitueert, ende sijne coernoten Jan Tancke ende Berent Hoffste, sijn 

erschenen Geert Mettinckhoff, Jenne eheluijden, sij Jenne g’ass.t met Berent 

Egberinck, haren tot deser saecke gekooren ende toegelaten mombaer, 

overdenckende de sterfflijckheijt menschelijcker natuijren, de gewischeijt des 

doodts, ende d’onseeckerheijt der uijren van dien, hebben omme alle 

quaestien nae haer doodt voor te komen, van dese werelt niet willen scheijden, 

sonder van haere tijdtlijcke goederen, soo haer Godt d’Heere verleent, 

gedisponeert te hebben, in manieren naervolgende: 

In den eersten heefft testator kranck naer den lichame, doch sijn verstandt ten 

vollen machtich, in vall sijner eerster afflijvicheijt g’institueert, gelijck hij tit. 

instit. mits desen institueert sijn l. huijsfrouwe Jenne voornt., in alle sijne, soo 

roerende als onroerende goederen, omme deselve nae doode van testator 

erfflijck ende eeuwichlijck te hebben, te keeren ende te wenden nae haer 

welgevallen, met sodaene conditie nochtans, dat sij nae doode van testator 

naervolgende legata sal hebben uijt te keeren, als aen 
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testatoris broeder Herman eens voor all 25. Car. gl. ende aen sijn suster 

Lubberts kinderen, met namen Joan ende Fenne eens voor all 25. gelijcke Car. 

gl., waermede hij deselve is kennende, ende van sijne andere naelatenschap wil 

versteken hebben, waer en tegens testatrix g’ass.t als voren, heefft gaende, 
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staende, ende haer verstand ten vollen machtich, reciproce g’institueert, gelijck 

sij tit. institu. institueert mits desen, in val harer eerster afflijvicheijt, haer l. 

eheman, Geert Mettinckhoff voorschr in alle haere, soo roerende als 

onroerende goederen, omme deselve nae doode van testatrix erfflijck ende 

eeuwichlijck te holden, te keeren ende te wenden, nae sijn welgevallen, met 

sodane conditie nochtans, dat hij nae doode van testatrix naevolgende legata 

sal hebben uijt te reijcken, als aen haer suster Aelen kinderen, aen haer suster 

Jenne ende haer suster Hermen 50. Car. gl. eens voor all, om deselve nae 

doode van testatrix met malckanderen liefflijck ende vriendtlijck te deijlen, 

waermede sij deselve is kennende, ende van haere andere nalatenschap wil 

versteken hebben,  

staet te noteren, dat de voorschr. testator ende testatrix sullen uijt gereijckt 

worden, vorders is geconditioneert, dat nae doode van testator ende testatrix 

tot het erve ende goet Mettinckhoff sullen verblijven een wagen ende een 

ploegh, een peert, een koe ende een kettel ende erffgerechticheijt 
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welckes alles testator ende testatrix g’ass.t als vooren, voorgelesen sijnde, 

verclaren dit te sijn haer uijterste wille, begerende dat hetselve, hetsij als een 

testament, codicil, giffte, offte uijterste wille in alle sijne poincten ende 

clausulen sijn volcomen effect moge sorteren, hebbende t’selve onbedwongen 

van jemandt met hande ende monde g’approbeert ende geconfirmeert, alles in 

meliori forma 

 

Anno 1682. den 16. Septembris 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Lubb. Waterham 

Ger: Jan ten Dam 
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Erschenen d’Hooch Ed. Geb: Heer Eustachius Occo Broersma Drost des lands 

Megen ende Sophia Ignatia van den Camp, eheluiden, sij vrouw Sophia Ignatia 

g’assisteert met haeren eheheern als momber in desen, en bekanden voor haer 

ende haere erffg. erfflijck vrij onbekommert ende onbeswaert vercofft te 

hebben, gelijck sij vercoopen bij deesen, de jaerlixe pachten ende opcompsten, 

aen haeren meijer den E. Arent Steverman, Grete sijn huijsvrou drij mudde 

roggen acht mudde haever ende {?} gansen, uijt haere eijgendomlijcke erve 

ende goet Steverman inde Marcke Boeninge Gerichtes Oldenzael geleegen, 

ende sij comparanten gingen deswegen voor mij Richter voorschr. ende 

assessoren die jaerlixe opcompsten ende pachten uijt, aen ende ten erfflijcken 

proufijt van gemelten Arent Steverman sijn voorschr. huijsvrou erffl. ende  
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offte trowen holder deses brieffs, ende sullen voornombde eluijden offte 

holder deses de erste pachten glijck voorbenoempt op aenstaende Martini 

1682. mogen inholden, trecken ende genieten, tot haeren besten ende 

erfflijcken proufijte, ter tijt sij wederom vrij gecocht worden, welcken vrij coop 

van voorschrevene vercoeperen te allen tijden naer voorgaende denuntiatie 

van cessie sulcks doende een halff jaer voor Martini sal moegen geschieden, 

met een capitael van 700 Car. gulden, dico seven hondert Carl. gulden, 

dewelke als een pantpenninck in het voornoemde erve Steverman mits desen 

omni meliori modo worden bevestigt 

 

Anno 1682. den 16. Septemb. 

Judex Adolph van Rensen 

Asses: Lubb: Waterham 

Ger: Jan ten Dam 
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Gecompareert Geerdt Herinck ende Ale ehluijden, sij Aele g’assisteert met 

Secret. Hulsken, haeren tot desen saecke gecooren mumbaer ende bekennen 

voor haer ende haere erffgenaemen verkofft te hebben gelijck sij doen mits 

desen, aen Derck Meilinck, Metten ter Linde ehluijden, ende haere 

erffgenaemen [verkofft te hebben gelijck sij doen mits desen] een jaerlixe los 

rente van tijn Carl. gulden ad 20 stuij het stuck, uijt comparanten eijgen 

toebehoerige kleine maete, gelegen aen Diersmans Veltmaete, ende dat voor 

een summa van twee hondert Carl. gulden ad 20 stuij het stuck, aen haer ten 

vullen vuldaen, beloevende voorschr. tijn Carl. gulden, jaerlixe los renthe, alle 

jaer 
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precise op Jacobi te betaelen, vrij schaedeloes gelt, sonder eenige cortinge van 

verpundinge, offte andere heeren lasten, so daer tegenwoordich op staen, 

offte hijr naemaels opgesettet mochten worden, waervan op Jacobi des 

aenstaenden jaers 1683. het erste jaer renthe sal coemen te verschijnen, en so 

voorts jaerlix ende alle jaer tot de afflosse toe, dewelcke (: sullende met 

tweehondert dergelijcke guldens in een onverdeelde summa geschieden :) een 

halff jaer voor den verschijnsdag door de rentgever sal worden aengekondigt, 

onder verbant van voorn. maete, renuntierende tot dien einde van alle 

exceptien, desen ter contrarie enichsins dienende, in specie non numerata 

pecuniae divisionis doli mali etc, met belofftenisse dese renthe, hoofftsumme 

ende voorschr maete te sullen staen wachten ende waeren glijck men sulcks 

nae lantr. schuld is te doen, oeck des versocht sijnde op de eerste simpele 

anmaeninge beter vestenisse ende versekeringe te doen, waermede 

renthefferen dese renthe t’allen tijden mogen sijn verwaert 
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Eodem anno et die 

Judex et Ass: ut antea 

 

Erschenen Geerdt Herinck ende Aele ehluiden, sij Aele g’assisteert met secret. 

Hulsken, haeren tot desen saecke gecoeren ende toegelaetenen mombaer, 

ende bekende voor haer ende haere erffgenaemen vercofft te hebben, gelijck 

sij doen mits desen, aen Johan Horstman?, Geese ehluiden, ende haere 

erffgenaemen een jaerlixe los renthe van seven gl. tijnn stuij: ad 20 stuij het 

stuck, uijt comparants eigen toebehoerige maete, genaemt die Twijer maete 
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gelegen aen die Slackhorst naest Oltmans Slackhorst, ende voor een summa 

van hondert daler, den daler ad 30 stuij het stuck, aen haer ten vullen vuldaen, 

beloven voorschr. seven gulden tijn stuijvers jaerlixe los renthe, alle jaer 

praecise op Jacobi te betaelen, vrij schaedeloes gelt, sonder enige cortinge van 

verpondinge, offte andere heeren lasten, so daer tegenwoordich op staen, 

offte hijrnaemaels opgesettet mochten worden, waervan op Jacobi des 

aenstaenden jaers 1683. het erste jaer renthe sal coemen te verschienen, ende 

soo voorts jaerlix ende alle jaer, tot de afflosse toe, dewelcke (: met hondert 

gelijcke daelers in ene onverdeelde summa geschieden :) een halff jaer voor 

den verschijnsdach, door de rentgever sal worden aengecondigt, onder 

verbandt van voornoemde maete, renuntierende tot dien einde van alle 

exceptien, desen ter contrarie enichsins dienende, in specie non numerata 

pecuniae divisionis doli mali etc, met belofftenisse dese renthe, hoofftsumme, 

ende voorschr. maete, te sullen staen wachten ende waeren, gelijck men sulcks 

nae lantr. schuldig te doen, oeck des versocht sijnde, op de erste simpele 

aenmaeninge beter vestenisse, ende verseeckeringe te doen, waermede 

rentheffers dese renthe t’allen tijden mogen sijn verwaert 
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Anno 1682. den 17. Septemb. 

Judex Adolph van Rensen 

Asses: Lubb: Waterham 

Ger: Jan ten Dam 

 

Erscheenen den erbaeren Arent Steverman, ende Greete sijne huijsvrou 
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Greete met haeren man als mombaer g’assisteert sijnde ende bekenden voor 

haer ende haere erffg. wettelijcken, erfflijck vrij onbekommert ende 

onbeswaert verkofft te hebben, glijck sij vercoopen mits deesen, aen d’E. 

Laurens Wijnties, Anna Gebina Mettinck, haeren erffgenamen, offte truwen 

holderen deses, niet alleene uijt haere eigendoemlijcke vrijen onbeswaerde 

aengekoffte landerien, so bou weide als hoijlant, in ende omtrent het erve offte 

goet Steverman in Boeninge gerichte Oldenzael geleegen, naementlijck den 

Schelten Camp, tsilver meede bij tHulskaete int Nije landt met het medeken, 

gaerden ende uijtdrifft, neffens allen anderen haer toebehoerenden ende 

onder desen Ers. Gerichte gelegenen landerien, {?} oeck in specie uijt de 

werckelijcke pachtpenningen ende erffrenten, so sij comparanten aen d’Heere 

Brorsma in den jaere 1682. den 16. 7bris op voorschr. Erve Steverman, wegens 

d’jaerlixe pachten ende opcompsten hebben belegt, {?} jaerlixe renthen van 36 

Carl. gulden jaerlix op den .1. 7bris vrij gelt, sunder enigerhande cortinge aen 

voorschr. Laurens Wijnties, dessen huijsvrou offte traewen holderen deses, uijt 

voornoemde landerien ende pachtpenningen te betaelen, mits dat hij 

betaelende binnen een vierendeel jaers, nae den verschijnsdag, met 30. Car. 

gulden 
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sullen konnen ende moegen vulstaen, sullende die erste renthe vervallen unde 

betaelt worden, aenstaenden .1. 7bris 1683. ende sij comparanten, offte 

rentvercooperen ginge die voorschr. jaerlixe renthe uijt haere voorgemelte 

landerien ende pandtpenningen, voor mij Richter neffens mijne coernoeten 

voornoemt also voor mij uijt aen, ende ten erfflijcken proufijte van de Er. 

Laurens Wijnties ende sijn huisvrou offte holderen deses, beloevende deselve 

te staen wachten ende waeren, voor alle evictie ende opspraecke als nae 

rechte ende ten allen tijden, des noet, ende versocht sijnde, beter ende 

starcker vestenisse te doen, voorbeholden nochtans hun comparanten ende 

haeren erffgenamen den quijtcoop offte losse, dewelcke nae voorgaende 

denuntiatie, van een half jaer voor den verschijnsdag, sal mogen geschieden, 

met een capitael van 600. Carl. gulden, neffens alle verloepene ende 

onbetaelde interesse, sullende sulcks jedoch? den rentheffer offte cooper 

mede vrij ende openstaen, tot meerder verseeckerheit van dien, is alhijr in den 

gerichte mede erscheenen ...hijcman? toe Rossum met Greete sijn huijsvrou 

tutore viro, ende hebben met rechte gerichtelicke hantastinge voor die 

voorschr. 600 Carl. gulden, ende daerop {?} verlopene interesse alle haere 

goederen, geene exempt, verbonden, ende haer als borge ten principael 

gesisteert en ingelaeten, tot den effectieven quijtcoop offte losse toe, ende 

renuntiatie van alle exceptien, beneficien, ende privilegien van rechte, desen 

enichsins contrarierende, sonderlijck de exceptie dicteerende, dat generale 

renuntiatie van gener waerden sij, ten sij dat speciale voorgeschr.  

Alles sonder arg offte list 
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Anno 1682. den 23 Septembris 
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Judex Adolph van Rensen 

Asses: Lubb: Waterham 

Ger: Jan ten Dam 

 

Compareert Berendt Aerninckhoff met Trijne Jantzen, eheluiden, sij g’assisteert 

met den E. Frans Aubel, haeren gecoerenen ende admitteerden momboir, en 

Steffen Aelbers caverende voor sijn huisvrou Jenniken Elbers, vertoenende een 

onderling contract bij haer huiden onderteeckent, met versoeck dat hetselve 

int Gerichts prothocol moge worden gestelt, welck accort luijt als volgt, 

Alsoo Berendt Aerninckhoff en Trijne Jantzen sijn huijsvrouw tott hoogen 

ouderdom sijn gecoemen ende daerdoor onvermoegend sijn geworden, om in 

die huijshoudinge te verblieven, hebben dieselve, om in alles [te] verplegcht te 

mogen worden, nae rijpen beraede, dit volgende accort met haeren soone 

Steffen Aelbers, en Jenniken Elbers sijn huijsvrouwe sullen annemen, gelijck sij 

doen mits desen, haer voorschr. steeffvaeder ende moeder in dato deses in 

kost ende kledonch eerlijck te versorgen, ende haer leventlanck in gesontheit 

ende kranckheit te hegen ende te verplegen, ende also bij reeckeninge 

bevonden dat die stieffvaeder ende moeder aen pacht ende anders schuldich 

sijn, een summa van twee ende negentich daelder cost? den daeld. ad 30 stuij 

gerekent, gelijck oeck noch 20 gelijcke daelders, met enen rijcksd: aen den 

armen, hebben de voorschr Steffen Albers ende sijn huijsvrouwe 

aengenoemen, gemelte summen te betaelen, en verders de steeffvaeder ende 

moeder van alle lasten ende swaericheden bevrijen, ende haer na haer 

overlijden eerlijck doen begraeven, waeraen de kinderen en erffgenaemen van 

Steffen Aelbers en sijn huijsvrouwe, indien die steeffvader ende moeder haere 
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haer mochten koemen te overleven, meede sullen verbonden sijn, hijrtegens 

geven die steeffvaeder Berent Aerninckhoff, en de moeder Trijnne Jantzen, 

daetelijck over aen haeren soone Steffen Aelbers, ende Jenniken Elbers 

ehluiden, alle haere onbeweeglijcken ende beweeglijcke goederen, bestaende 

in een halff huijs ende hoff, korngewas, hoij, koe ende andere inninge des 

huijses, voorts een stuck landes gelegen opt Enxincks Rott, sijnde vijff schepel 

geseijs, met noch een schepel landts, int Loblick ende Jan Lubberinx landt, van 

welck schepel landts evenwel de stieffvaeder en moeder haer leventlanck 

voorbehouden hebben het bloote gebruick, gelijck sij oock overgeven een 

hoeckien hoijlants in Jurrien Bussemaeckers maete gelegen tegens t’oude 

Nijhuis in Lutticke Drijne met haer aenpart in den Pallast gelegen in Hasseler 

marcke, ende voorts alle haere actien, praetensien, credijten niet daervan 

uijtbesondert, alle twelcke glte. Steffen Aelbers ende sijn huijsvrowen sullen 

mogen gebruicken keeren ende wenden, als vollencoemene eigeners nae haer 

believen willen en welgevallen, ende hebben die stieffvaeder ende moder 

beloofft, gelijck sij beloven mits desen so veel haer moegelijck is, des huises 

beste te doen, edoch indien die stijffvaeder nu en dan nae tijts gelegenheijt 

een stuivertien konne verdienen sal hem vrij staen, waertoe hij sal behouden, 

een plaggensicht, bousicht, een schuppen een smede, eene groete bijle met 

ene kiete?, ende de moeder oock ene kiste met een schreem?, ende oeck 

jaerlix de halve vruchten van den walnootsboem, ende also noch seventien 

daeler ad 30 stuij het stuck onbetaelt sijn, van de hondert ricksdl. so de 

stijffvaeder ten huwelijck beloofft mede te brengen, sullen de steeffvaeder 

ende moder, darvan de renthe trecken, en nae haerer doet sullen Steffen 
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Aelbers, ende sijn huijsvrow daervan uijtkeeren aen de naeste vrienden van de 

steeffvaeder, de oprechte halffscheidt tot welck accort, de moeder tot haeren 
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mumbaer gecoeren heefft Frans Aubel, dewelcke datselve neffens 

contrahenten onderteeckent, ende is geconditioneert, dat ditselve ten 

prothocollo sal worden gebracht, ende daerbij van alles, bij die stieffvaeder 

ende moeder gedaen, behoorlijcke cessie, transport ende opdragt, aen Steffen 

Aelbers ende sijn huijsvrouwe, dewelcke oeck sullen beloeven aen haere sijde 

bij hantastinge ditselve te willen naekoemen, onderstont met verscheiden 

volgende handen geteickent  

Berent Aerninckhoff, Steffen Aelbers 

het merck van # Trijna Jantsen met haer eigen handt getrocken 

G.Jan ten Dam, Ger: Hulsken testus 

Frans Aubel gerequireerde mombaer in desen  

welcken contract sij comparanten wedersijts bij hantastinge aenbeloofft 

hebben te willen naecoemen, ende hebben Berendt Aerninckhoff ende Trijna 

Jantzen g’assisteert met haeren vuernoemden mombaeren daetelijck 

gequiteert, alle haer beweeglijcke ende onbeweeglijcke goederen, thalve huijs 

ende hoff, gelegen int gerichte van Delden, een stucke landts van vijff schepel 

geseijs een schepel landts int Loeblick een hoeckien hoijlandts in Jan 

Busschemaeckers maete, met haer aenpart in den Pallast, alle gelegen onder 

deesen gerichte, en dieselve gecedeert getransporteert ende overgedraegen, 

aen voorn. Steffen Aelbers ende sijn huijs vrouwe om daer mede te leven nae 

haeren eigene {?} wille, ende welgevallen, als haer eigendoemlijcke goederen, 

gelijck sij deselve cederen, transporteren ende overdragen mits deesen in de 

aller beste forma rechtens, sonder arg off liste 
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Anno 1682. den 3. octobris 

Judex Adolph van Rensen 

Ass. Lubb: Waterham 
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Ger: Jan ten Dam 

 

Compareert Engele Selvertinck huisvrou van Lambert Hassinck, g’assisteert met 

secr: Hulsken, haeren in desen gecoren ende g’admitteerden momber, ende 

bekent voor haer ende haeren erffgenaemen ewichlijck erfflijck, 

onwederlosbaer, cummervrij ende onbeswaert vercofft te hebben, gelijck sij 

doet mits desen, haere eigendoemlijcke stuck landt, gelegen in den Drijnen 

Esch, tusschen Jan Lubbertinck ende Berent ten Caete sijn landt gelegen, aen 

den E. Derck Camp tot Hengeloe, sulcks voor een summa van penninghen 

dewelcke de vercooperse ten vullen bekent vuldaen te sijn, doende deswegen 

vollencomene cessie, transport ende opdragt, van voorschr. stuck landt tot 

erffl. behooff ende proufijt, van den cooper, ende sijne erffgenaemen, 

belovende daervoor te staen wachten ende waeren, als sulcs nae landtr. 

behoirt, onder verbandt van haere personen, ende geene uijtgesonderde 

goederen, mede voor alle opspraecke ende evictie, onder renuntiatie van alle 

exceptien, beneficien, opwerpselen, so hijrtegen mochten ondernoemen 

worden, alles sonder arg offte listen 

dat het geene voorschr. also voor mij ende mijne coernoten voornt. 

gerichtelijck is gepasseert ende uijtgegeven  

heefft d’heer Richter Rensen versegelt ende geteickent 

 

1682. den 8. 9bris 

Judex Adolph van Rensen 

Ass. Lubb: Waterham 

Ger: Jan ten Dam 

 

Compareert Jan Loerberntkes? ende Sophia Berents [ehluijden] sij Sophia 

g’assisteert  
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g’assisteert sijnde, met secret. Hulsken, haren in desen g’admitteerden 

mombaer, ende bekennen, voor haer ende haeren erffgenaemen, ewichlijck, 

erfflijck unwederlosbaer cummervrij, ende onbeswaert verkofft te hebben, 

gelijck sij doen mits desen, haer eigen toebehoorige stucke landt, umtrent 6 

spint gesaij, liggende in d’Lemseler Marckte, aen Lambert Lucas landt ter 

eenre, ende ant armen landt ter andere sijdt, aen wilen Stevens ende 

Geerdtken sijn huijsvrou, sucks voor een summa van penningen die welcke die 

vercoepers ten vullen bekennen vuldaen te sijn, doende deswegen volcoemene 

cessie, transport ende opdragt, van voorschr. stucke landt, tot erffl. behoeff 

ende proufijte van den cooper, ende sijnen erffg, belovende daervoor te staen 

wachten ende waeren, als nae landtr. behoirt, onder verbandt van haere 

persoenen ende goederen, mede voor alle opspraecke ende evictie, onder 

renuntiatie van alle exceptien, beneficien opwerpselen, so hijr tegens mochten 

ondernoemen worden, alles sonder arg offte list 

 

1682. den 10 9bris 

Judex Adolph van Rensen 

Ass. Lubb: Waterham 

Ger: Jan ten Dam 

 

Compareert Jan ten Holtwijck van Weerseloe, ende bekende aen sijnen soone 

Frerck? ten Holtwijck vercofft te hebben, glijck hij doet bij desen, eene jaerlixe 

los renthe van vier daeler 
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ad 30 stuij. het stuck, uijt comparants eigendoemlijckes Wilm Werners huijsken 

genaemt, neffens omtrent drij schepel sailandt, tusschen Geerdt Eskes ende 

Geerdt Hermsens landt gelegen, ende dat voor een summa van tachentich 

daeler ad 30 stuij: het stuck, aen comparant ten vullen vuldaen, beloevende 

voorschr. vier daeler jaerlixe los renthe, alle jaer praecise op Martini te 

betaelen, vrij schaedeloes gelt, sonder enige cortinge, van verpundinge offte 

andere heeren lasten, so daer tegenwoordig op staen, offte hijrnaemaels 

opgesettet mochten worden, waervan op Martini aenstaende het erste jaer 

renthe sal coemen te verschijnen, ende soo voorts jaerlix ende alle jaer, tot de 

afflosse toe, dewelcke (: sullende met 80 gelijcke daelders in eene onverdeelde 

somma geschieden :) een halff jaer voor den verschiensdag door de rentgever 

sal worden aengecondigt, onder verbant van voorn. huijsken ende landt, 

renuntierende ten dien einde van alle exceptien, desen ter contrarie enichsins 

dienende, in specie non numerata pecuniae divisionis doli mali etc: met 

belofftenisse deese renthe, hoofftsumme ende voorschr huijsken ende landt te 

sullen staen wachten ende waeren, geijck men sulcks nae landtr schuldich is te 

doen, oeck des versocht sijnde op die erste simpele aenmaeninge, beter 

vestenisse ende verseeckeringe te doen, waermede rentheffer dese renthe 

t’allen tijden moege sijn verwaert, alles sonder arg offte list 
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1682. den 9 Decemb. 

Judex Adolph van Rensen 

Ass. Lubb: Waterham 

Ger: Jan ten Dam 

 

Compareert Lijnen Egbert, Fenne ehluiden, van die Nijstadt, sij Fenne 

g’assisteert met secr.[Kettwijck] Ketwijck, haeren tot deser saecke 
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g’admitteerden momboir, ende bekennen voor haer ende haerer 

erffgenaemen verkofft te hebben gelijck sij doen, mits desen, aen Jan Egbert 

ten Buiren? ende sijnen erffgenaemen, een jaerlixe los rente van 18 gulden, 

ende 15 stuijver ad 20 stuij het stuck, uijt comparants eigen toebehoorig huijs, 

naet? Roelff Wolters huijs, neffens sijnen eigen toebehorigen camp umtrent 

drij schepel gesai, aen Wolters Geerdts camp ter eenre ende aen Sluijters 

Geerdts huijs ter andere sijde gelegen, voor eene summa van drij hondert vijff 

ende seventich gulden ad 20 stuij het stuck, aen haer ten vullen vuldaen, 

beloevende voorschr 18 gl. 15 stuij, jaerlixe los renthe alle jaer precise op Maj 

te betaelen, vrij schaedeloes gelt, sonder enige cortinge van verpundinge, offte 

andere heeren lasten, so daer tegenwoordich op staen, off hijrnaemals 

opgesettet mogten worden, waervan op Maj aenstaenden jaers 1683. het 

eerste jaer 
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jaer renthe sal coemen te verschijnen, ende so voorts jaerlix ende alle jaer, tot 

de afflosse toe, diewelcke sullende met gelijcke 375 guldens in eene 

unverdeelde summa geschieden, een halff jaer voor den verschijnsdag, door 

de rentgever sal worden aengecondigt, onder verbant van voorn: huijs ende 

camp, renuntierende tot dien einde van alle exceptien, desen ter contrarie 

enigsins dienende, in specie non numerata pecuniae divisionis, doli mali etc, 

met belofftenisse dese renthe, hoofftsumme, ende voorschr: huijs ende camp 

te sullen staen wachten en waren, gelijck men sulcks nae landtr. schuldich is te 

doen, oeck des versocht sijnde, op die erste simple anmaeninge beter 

vestenisse ende verseeckeringe te doen, waermede rentheffern dese rente 

t’allen tijden mogen sijn verwaert, alles sonder arg offte list 

 

Den 13 Januarij 1683. 
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Judex Adolph van Rensen  

Ass. Lubb: Waterham 

Ger: Jan ten Dam 

 

Erschenen Goesen Meijerinck ende Lambert Hassinck uijt Boeninge, in qualite 

als mombaren van het naegelaetene kint van  

 

421 

 

van sal: Jacob Meijerinck, ende sijn huijsvrou, genaemt Herm Meijering, ende 

bekenden in qualite als voorschr: ewichlijck, erfflijck, unwederlosbaer, 

commervrij ende onbeswaert vercofft te hebben, gelijck sij doen mits desen, 

den Caetterstede genoemt Eeckelhoff in Boeninge, met sijn olde ende nije 

gerechticheijt, neffens een stucke landts, in die Lutte aen Haeckenbergs camp, 

naest Hindrick Eppincks landt ter eenre, ende ant velt ter andere sijde gelegen, 

voorschr. kindt Herm Meijerinck toebehoerende, aen Hindrick ter Horst, ende 

Geese sijne huijsvrouwe, voor een summa van penningen, dewelcke de 

vercoeperen ten vullen bekennen ontfangen te hebben, doende deswegen 

vollencoemene cessie, transport ende opdragt van voorschr. Caeterstede ende 

stucke landts, tot erffcoop behoeff ende proufijte van de cooper ende sijne 

erffgenaemen, beloevende daervoor te staen wachten ende waren, als sulcks 

nae landtr: behoirt, onder verbandt van haer persoenen ende geene 

uijtgesonderde goederen, mede voor alle opspraecke ende evictie onder 

renuntiatie van alle exceptien, beneficien opwerpselen, so hijrtegen mochten 

genoemen worden, alles sonder arg offte list 

 

Eodem anno et die 

Judex et Ass: ut antea 
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Compareert Hindrick ter Horst ende Geese sijne huijsvrouwe, tutore viro, ende  
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ende bekennen, voor haer ende haeren erffgenaemen, vercofft te hebben 

gelijck sij doen mits desen, aen die E. Goesen Meijering ende Lambert Hassinck 

in qualite als mombaeren van het kindt van wijlen Jacob Meijering, genaemt 

Hermen Meijerinck, een jaerlixe losrente van vijfftich gulden ad 30 stuij het 

stucke uijt comparants eijgen toebehoerige Caetterstede, genaemt de 

Eeeckelhoff in Boeninge met sijn oude ende nije recht ende gerechtigheit, 

neffens een stucke landes in die Lutte gerichts Oldenzael, van voorschr: 

momberen wegen tkint Hermen Meijering aengekofft voor een summa van 

300 Carl: gulden aen Haeckenberges kamp naest Hindrick Eppincks landt ter 

eenre, ende aen’t velt, ter andere sijde gelegen, voor eene summa van drij 

hondert Carl: gulden ad 20? stuij het stuck, aen haer ten vullen vuldaen, 

beloevende voorschr. vijtich ca: gulden jaerlixe losrente alle jaer precise op 

paeschen te betaelen, vrij schaedeloes gelt, sonder enige cortinge van 

verpondinge offte andere heeren lasten, so daer tegenwoordich op staen, offte 

hijrnaemaels op gesettet mochten worden, waervan op paeschen aenstaenden 

jaers 1684. die erste rente sal coemen te verschijnen, ende so voorts jaerlix 

ende alle jaer tot de afflosse toe, dewelcke sullende met gelijcke drij hondert 

guldens in eene onverdeelde summa geschijden een halff jaer 
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jaer voor den verschijnsdag door die rentgever sal worden aengecondigt, 

onder verbant van voorschr. Caette ende stucke landts, renuntierende tot dien 

einde, van alle exceptien, desen ter contrarie enichsins dienende, in specie non 

numerata pecuniae divisionis doli mali, etc, met belofftenisse des renthe, 
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hoofftsumme, Caette ende stucke landts te sullen staen, wachten unde waeren, 

gelijck men sulcks nae landtr. schuldich is te doen, oeck des versocht sijnde op 

de erste simpele aenmaeninge beter vestenisse ende verseeckeringe te doen, 

waermede renthefferen dese rente t’allen tijden moegen sijn verwaert, alles 

sonder arg offte list 

 

Den 29. Janu: 1683 

Judex Adolph van Rensen 

Ass. Lubb: Waterham 

Ger: Jan ten Dam 

 

Gecompareert ende erscheenen die E. Ernest Wilhelm Wijdenbrugge der 

rechte Dr. ende sindicus des Graeffschaps Bentheim, als geconstitueerde vulmr. 

van sijn hoochgr. Excellentie de heere Ernest Wilhelm, graeff van Bentheim, 

Tecleburg, Steinfurt ende Limburg etc, ende die hooch geboorne vrouw Anna 

Isabella Gravinne tot Bentheim hoochgmlte. sijn excellentie ehe lieffste uijt 

cracht van procuratie des 5 febr: 1683, stilo loci gepasseert {?} desen Ers. 

Gerichte vertoont verlesen ende van weerden erkandt, verclaerde hij  
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hij voorschr: volmachtiger uijt cracht van sijne glte. procuratie in die beste 

ende bestendigste forma rechtens gecedeert ende getransporteert ende 

landtsedelijcken overgedraegen te hebben, gelijck hij also cedeerde 

transporteerde ende landtcedelijck overdraegde, uijt naeme van hoochglte. 

Heere Graeff ende vrou Gravinne cracht deses, haere soo reele als personeele 

actien, so sijn comparanten heere principael ende vrou principaelinne op die 

erven Avest ende Eschman is competerende beide in desen gerichte van 

Oldenzael gelegen, ende sulcks uijt cragte van een speciale acte van assignatie 
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ende gedaene cessie de dato van den 5. febr. 1683. stilo loci, door hoochglte. 

Heer Graeff ende Vrou Gravinne geteickent ende besegelt, in desen Ers. 

Gerichte wel ende behoirlijck vertoont, aen naervolgende creditoren ende 

interessenten van glte. Heere Graeff tot betaelinge van haere respective 

schulden en deugdelijcke achterstallen, gelijck daer sijn {?} de heeren 

compromissarissen, te weten Everhardt Brouwer oudt Borgemr. der Stadt 

Deventer, ende Nijcolaus Fockinck secretaris, bij die heere Graeff g’eligeert, 

ende tot verval van onkosten, als mede aen die Er. Jacob Fockinck der rechten 

ende bediende advocaat, de welgeboorne heer Jacob van Coeverden toe den 

Stuvelaer in qualiteit als erffgeaemen, onder beneficie van de wett, ende 

inventaris van wijlen de Heer Unico Ripperda toe Hengeloe ende? de vrou 

wedwe van wijlen Peter Greven de heren? erffgenaemen Voorst, de heere 

borgemr. Voss, ende Herman Holt ende sulcks ten reguarde van jeder ter 

concurrente ende g’assigneerde summa sijner 
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sijner deugdelijcke achterstallen ende capitaelen, ten welcken effecte hij 

comparant voorschr. in sijn qualiteit, met handt halm, ende mondt, van glte. 

acte ende personele actien op de voorschr. erven ende mejerhoeven Avest 

ende Eeckman in de beste ende bestendigste forme rechtens dede cessie ende 

transport, als mede landtsedelijcke opdragt ende effecticatie van het 

dominium proprieteis, ende possessie, soe sijne comparants heere ende vrouw 

constituentinne op die voorschr. erven ende mejerhoven Avest ende Eeckman 

sijn hebbende, ende sulcks ten erfflijcken proufijte van bovengn: crediteuren 

interessenten ende haeren erffgenaemen, weth alnoch hij comparant in 

qualiteit als boven daervan nae landtr van Overijssel was vertijende ende 

uijtgaende ende wedrom de bovengenoemde creditoren aenervende, daer dit 
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aldus passeerde, waeren met mij Richter hijr aen ende over, van gerichts 

wegen, met mij ende mijne voern: coernoeten, sonder argelist 

 

Eodem Anno et die 

Judex et Ass: ut antea 

 

Erschenen Berendt Luicks als vulmagtiger van Tonnis Werners ende Beerendt 

Kosters mumboiren van die kinderen wijlen Gerrit Luix, neffens Jan Luix en sijn 

huisvrou van Bebber voor haer selven, ende bekenden in qualite als voorschr, 

nae vertoeninge van vulmacht voor het stadtgerichte van Almeloe den 16 Janu: 

1683 gepasseert, ewichlijck, erfflijck onwederlosbaer, commervrij ende 

onbeswaert 
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onbeswaert vercofft te hebben, gelijck hij doet mits desen de Uirengaerden 

maete gelegen in die buirschup Saesfelt, gerichte Oldenzael, tegens ‘t Witthagt 

ende Hoevemans huijs over aen Berent Hesselinck ende Merricken Sweers sijn 

huijsvrouwe woenende tot Borne, voor een summa van penningen, dewelcke 

voorschr. vulmachtiger ten vollen bekende vuldaen te sijn, doende deswegen 

vollencomene cessie, transport ende opdragt van voorschr. maete tot erffkoop 

behoeff ende profijte van die cooper, ende sijne erffgenaemen, beloevende 

daervoor toe staen, wachten ende waeren als sulcks nae landtr: behoirt, onder 

verbant van sijn persoon ende geene uijtgesonderde goederen, mede voor alle 

opspraecke ende evictie onder renuntiacie van alle exceptien beneficien, 

opwerpselen, soo hijr tegen mochten genoemen worden, alles sonder argelist 

 

Anno 1683 den 17 febr. 

Judex Adolph van Rensen 
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Ass. Lubb: Waeterham 

Ger: Jan ten Dam 

 

Gecompareert voor desen Gerichte Lambert Camp ende Gebbe sijn huijsvrouw 

tutore viro, neffens haer soon als erffvolger Swaeffer Camp genaemt, 

bekenden hoe dat sij haer eijgen toebehoirende kotte genaempt Camp neffens 

een annexe gaerden, gelegen bij Losser, in desen gerichte van Oldenzael ewich 

ende erffelijck hebben gecedeert ende getransporteert, gelijck sij cederen 

ende transporteren bij desen, aen Jan Wensinck 
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Wensinck, ende Jenne Camp ehluijden, comparanten schoensoon, ende eijgen 

dochter ende respective swaeger ende suster, onder conditie nochtans, dat 

voorschr. Jan Wensinck ende Jenne sullen hebben te onderhouden, haere drij 

voorn. comparanten in cost ende kleederen, nae haere gewoonheit, de tijt 

haers levens, mits dat sij tot des huijses beste, nae haer vermogen alles sullen 

helpen doen, ende te bevorderen, alles sonder arg offte list 

 

1683. den 16. febr.  

Judex Adolph van Rensen 

Ass. Lubb: Waeterham 

Ger: Jan ten Dam 

 

Testament. 

 

Gecompareert in desen Ers: Gerichte Jan Wensinck ende Jenne Camp sijne 

ehlijcke huijsvrouwe woonende int Gerichte Oldenzael bij Losser, in desen 

g’assitsteert met secret. Ger: Hulsken, overdenckende de sterfflijckheit der 
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menschlijcken natuir, ende de seeckerheit des dodes, ende de onseeckerheit 

die uire van dien, beijde machtich haerer verstandt, ende gesont van lichame 

hebben van alle quaestie nae haren doede voor te coemen, soo Godt de heere 

geene lijffs erffgenaemen 
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erffgenaemen mochte verleenen willen van haer tijtlijcke goederen, die haer 

Godt verleent heefft, in maniere als volgt, disponeren,  

stelt Jan Wensinck testator tot sijn universele erffgenaem bij titul van institutie, 

sijn lieve huijsvrouwe Jenne Camp, in alle sijne naelaetenschap, niet 

uijtgesundert, so hij bij dode averwijnnen sal om daermede nae haer 

welgevallen, als haer eijgen goet te doen, ende te handelen, sonder aen 

jemandt sijner vrienden darvan ijts uijt te keeren, ende daertegens 

meerbeschr.? Jenne Camp, g’assisteert als vooren in gelijcke manier reciproce, 

wedrom tot haere universele erffgenaem haer lieve ehman Jan Wensinck, 

verclaerden hij testator ende sij testatrix nae dat dit alles haer voorgelesen was, 

dit haer uijterste wille te sijn, begerende dat hetselve het sij als een testament 

codicille, giffte off uijterste wille in alle sijne puncten ende [volcoemen] 

clausulen volcoemen effect ende cracht moge hebben, sijnde hetselve met 

rijpen raeden onbedwongen van imandt met hant ende mont deur haer 

g’approbeert ende geconfirmeert in optima forma 
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1683. den 17. Febr. 

Judex Adolph van Rensen 

Ass. Lubb: Waeterham 

Ger: Jan ten Dam 
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Compareren Berendt Lechtenberg, ende sijn suster Engele Lechtenberg, sij 

Engele g’assisteert met secret. Hulsken in desen bekenden opgenoemen ende 

ontfangen te hebben in haere groete verlegenheit, aen contanten gelde van 

die E: Ger: Jan ten Dam een summa van sestich Carl. gl. segge 60 Car. gl. ad 20 

stui het stucke, beloevende dieselve summa te verrenten a dato deses ad vijff 

per cento, sijnde drij gulden jaerlix ende alle jaer, tot die afflosse toe, dewelcke 

wedersijts sal vrij staen een vierendeel jaers, die losse aen te condigen, voor 

den verschijnsdag, ende dieselve in een onverdeelde summa cost ende 

schadeloos te restitueren, waervoor comparanten ten onderpande stellen 

gelijck sij doen mits desen, seecker stucke landes, gelegen tusschen Wolter 

Carrebrinck ende Engelberts Geerdts landt, in die marcke Lemseloe, voorts alle 

haere levendige haeve, gewas ende huijsgeraet, niet uijtbesondert, diewelcke 

in specie voor voorschr. summe worden verbonden, waeraen rentheffer offte 

desselffs erffgenaemen haer cost ende schadeloes (: in cas van onverhoopte 

misbetalinge :) sullen mogen verhaelen, ende betaelt maecken, belovende 

hijrvan t’allen tijden, op die erste simpele anmaeninge beter verseeckeringe te 

doen, alles sonder arg oftte list, ter praesentie van Richter ende coernoeten 

voornt.  
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1683. den 19. Febr.  

Judex Adolph van Rensen 

Ass. Lubb: Waeterham 

Ger: Jan ten Dam 

 

Testament 
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Compareren Berend Lechtenberg ende sijn suster Engele Lechtenberg, 

g’assisteert met Ger: Jan: ten Dam, als haeren gecooren momboir in desen, 

verclaeren ende bekennen in desen openen gerichte, hoe dat sij beijde haeres 

verstandes vollencoementlijck machtich (: bedenckende die seeckerheit des 

dodes ende die onseeckerheit der uijre van dien:) vrijwillich ende 

onbedwongen hadden beschloeten ende goetgevonden, gelijck sij betuijggen 

mits desen, dat die langstlevende het sij Berendt, off Engele voornt: bij titul van 

institutie sal genieten, harer beijden naelaetenschap, rorende ende 

onroerende, tegenwoordige off toecompstige goederen, geene uijtbesundert, 

sonder iets aen andere haere vrienden uijt te keeren, met alle oude ende nije 

gerechticheden, en die geene die erst sal coemen te overlijden geefft sijn 

bovengeschr. goederen bij forma van testament offte vrijwille gifte, aen die 

langst levende, voor die getrouwe diensten ende hantreickeningen, die sij 

duslange van malkanderen hebben genoeten ende voortaen oock beloeven te 

bewijsen, beloevende voorschr Berent ende Engele, nae dat haer desen was 

voorgelesen, dat van waerden te houden, ende nimmermeer te wederroepen, 

ten waere een van beiden quaeme te trouwen, ende erffgenaemen nae te 

laten, dewelcke, als erffvolger an bovenst. goederen sal succederen, willende 

dat dit volcoementlijck sal naegekoemen worden sonder einige tegenspraecke, 

sonder arg offte list 
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1683. den .8. Martij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Borgmr. Bernh: Mejering 

Ger: Joes ten Dam 
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Gecompareert Jenne Fleer, weduwe van wijlen Reiner Monninckhoff in die 

Lutte, g’assisteert met Lubbert ten Luttickhuijs, ende Gaerbich? Welpeloe, 

haere tot desen saecke gecorene ende toegelaetene mombaeren, ende bekent 

voor haer, ende haere erffgenaemen, vercofft te hebben, gelijck sij vercoept 

mits desen, aen Jan Bloemen, Eva Cuijpers ehluijden, ende haere 

erffgenaeemen, een jaerlixe losrente van vijff ende twintich carl: gulden ad 20 

stui ‘t stuck, uijt haer eigendoemlijcke huijs, met haer toebehoerende 

landerijen, genaemt die Lange Rijte int Lutter Broeck, voorts uijt den toeslag bij 

Crabben Camp, tsaemen in die marcke Lutte gerichts Oldenzael gelegen, ende 

dat voor eene summa van vijff hondert Carl: gulden, ad 20 stuij ‘t stuck, aen 

haer ten vullen vuldaen, beloevende voorschr vijff ende twintich carl. gulden 

jaerlixe los renthe, alle jaer op  
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op St. Jacobi praecise te betaelen, vrij schadeloes gelt, sonder enige cortinge 

van verpondinge offte andere Heeren lasten, so daer tegenwoordich op staen, 

off hijrnaemaels op gesettet mochten worden, waervan op anstaende Jacobi 

1683. dat erste jaer rente sal coemen te verschijnen, so voorts jaerlix ende alle 

jaer tot de afflosse toe, d’welcke sullende met vijffhondert gelijcke Car. gulden, 

in ene onverdeelde summa geschijden, een halff jaer voor den verschijnsdag 

sal worden aengecondigt, onder verbant van voorn: huijs met daertoe 

gehoerende landerijen, ende toeslag, voorts generaliter van alle haere andere 

geene uijtgesonderde goederen, renuntierende tot dien eijnde van alle 

exceptien desen ter contrarie enichsins dienende, in specie non numerata 

pecuniae divisionis doli mail etc, met belofftenisse, dese renthe, hoofftsumme, 

huijs ende landerijen, te sullen staen wachten ende waeren, gelijck men sulcks 

nae landtr. schuldich is te doen, oeck des versocht sijnde, op die erste simpele 

anmaeninge beter vestenisse ende verseeckeringe te doen, waermede 



 

 

393

renthefferen dese renthe t’allen tijden moegen sijn verwaert, alles sonder arg 

offte list 
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1683. den 19 Martij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass. Lubb: Waeterham 

Ger: Joes ten Dam 

 

Compareren in desen Ers: Gerichte, d’H.H. Jan van Sloot, loco Dr. Petrus van 

Offenberg, ende Bernh: Mejering borgermeisteren in der tijdt, neffens Steph. 

Kettwijck secretaris, wegens ende uijt den naeme van die andere Burgmrn. der 

voorschr. Stadt Oldenzael, end hebben bekent hoe dat sij op die geduirige 

instantien van die Hr. Eustachius Occo Brosma, bij die Heeren Gedeputeerden 

deser Provincie, de Hr. Droste van Twenthe, ende elders meer gedaen, om 

betaelinge te hebben, van die drij capitaelen, door die Borgmrn. des jaers 

1663. tsaemen ad? duisent Car. gulden genegotieert, ten dien einde ende tot 

betaelinge van dieselven opgenoemenen ende in guet pajement ontfangen te 

hebben, van die Erw. Heere Wilh: Nagel Pastor tot Bentheim, die summa van 

duisent Carl. gulden tot 20 stui; ‘t stuck,beloevende dieselve jaerlix aen sijn Erw. 

en desselffs ehelieffste ende erven off aen den waeren houder deses brieves 

tegens vijff per cento te verrenten, waervan die  
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die erste rente sal vervallen ende coemen te verschijnen, op den ersten april 

nieuen stijl des jaers 1684. ende so vervolglijck tot dat die voorschr. capitaele 

summa effective ende cost ende schadeloes sal sijn vuldaen ende 
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gerestitueert, sullende die opsaege d’een d’ander t’allen tijden een halff jaer te 

vooren mogen doen, ende tot verseeckeringe vant voorschr. capitael 

mitsgaeders die interessen hebben comparanten tot een speciael onderpandt 

ende hijpotheeckq gestelt die halve windemeule tot Losser, mandeelich en 

gemeen, met de Hre. Graeff van Tecklaburg omme daer uijt en van den 

tijtlijcken pachter off moelenaer, op geseide tijt sjaerlix die interesse ad 50 

gulden promptelijcke t’ontfangen, gelijck tot dien eijnde bij desen voor so 

verre die jaerlixe interesse bedraegt die Hren. crediteuren die jaerlixe pacht 

g’assigneert wordt met verdere beloffte ende verbintenisse, dat bij 

onverhoopte ongelucken, t’sij van brandt, oerloch, off anders soude gebeuren, 

dat die crediteuren sijn jaerlixe renthen uijt die meulenpacht niet souden 

connen bekoemen, dat in sulcken vall die magistraet uijt haere andere standts 

middelen, t’selve defect, so wel ratione capitalis als interessen sullen suppleren 

ende vuldoen, ende sulcks onder verbant van die stadts alle andere goederen 

end middelen, waer dieselve oeck gelegen sijn, idque omni meliori modo, 

sonder argelist 

 

435 

 

1683. den 30 April 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Bernardt Potter 

Lubbertus Waeterham 

 

Gecompareert in desen Eedl. Gerichte Hendrick Dubbinck ende Joan 

Steunebrinck bueren der Marcke Beuninge respective meijeren van de Heer 

Eustachius Broesma, ende hebben ter instantie van welglte. Heer Broesma (: 

alhijr tegenwoordich :) beloofft, ende haer verbunden, gelijck sij doen mits 

desen, te betaelen in minderinge van haere jaerlixe pachten aen die E Daniel 



 

 

395

Berentsen Cremer burger tot Deventer, jaerlix die summa van hundert gl. jeder 

die halfscheijdt, sullende voor die erste mael anvangen op den ersten van die 

anstaende maent Januarij 1684., ende so vervolglijck, beloevende glte. 

comparanten die voorschr. summa jeder ten sijnen reguarde praecijselijck, op 

den geseijden 1ten Janu: off 4. weecken daernae unverhaelt cost ende 

commervrij, aen voorschr. Daniel Cremer, off desselffs erven binnen Deventer 

te leveren, ende jaerlix voor jemandt ende landt heer selfss t’ontrichten, 

submitterende sich comparanten bij faute ende manquement van dien, die 

parate executie, ende wijders mede dat in val sij comparanten op den ersten 

janu: off vier weecken daernae onverhaelt 
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onverhaelt die betaelinge niet soude coemen te doen, alsdan in plaets van 100 

gl. 120 te sullen verobligeert sijn te geven, sijnde dan in plaets van vijff ses ten 

hondert, alles in meliori forma, etc 

 

Gecompareert in desen Eedl. Gerigte, de Heer Eustachius Occo Brosma ende 

heefft alsoo sijn meijeren Henrick Dubbelinck ende Jan Steunebrinck haer 

respectievelijck verbonden, in minderinge van haer pacht jaerlix, op den 1ten 

Janu: anstaende ende so vervolglick te betaelen aen Daniel Berentsen Cremer 

binnen Deventer, die summa van hondert gulden als breder bij de 

gerichtelijcke acte daerover gepasseert versien is, ten dien einde de heer 

comparant tot gerustheit versekerheit ende indemnite van glte. meijeren aen 

dieselve g’assigneert gecedeert ende overgedraegen die jaerlixe pachten 

verschijnende op St. Marten om eerst ende voor alle daervan in te houden so 

veel als sij meijeren aen glte. Daniel Cremer sich verbonden te betalen, als 

mede die noedige costen, soo sij deswegen sullen moeten ten reguarde van 

die leverantie binnen Deventer waeronder doch dat sij dies angaende koemen 
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mogten onnodich te veroirsaecken, sullen dieselve praecijselijck op den 1ten 

janu: de penningen paraet hebben, en daervan die vulmr. van die Heer 

comparant verwittigen, ten einde buiten costen, door deselve off oock door 

een burger alhijr die sij 
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sij selffs sullen goetachten, met gelegenheit aen die E. Daniel Cremer nae 

Deventer te moegen warden ende senden 

 

1683. den 8. Maij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Lubb. Waterham 

Ger: Jan ten Dam 

 

Erschenen Geerdt Cuijper, met sijn huijsvrouwe Evertken Rickerinck, g’assisteert 

met haren man als mombaer, wonende in die buerschup Boeninge in de 

Meckelhorst, bekanden voor haer ende haeren erffgenaemen wegens contante 

opgenomene penningen deuchdelijck schuldich te sijn, aen die erbaere ende 

deuchtsaeme Jutte Margaretha Wijnties ene summa van hundert Carl. gulden 

capitael ad 20 stuij het stuck, mits beloffte dieselve jaerlix ende alle jaeren tot 

die effective afflosse unde betaelinge, dewelcke d’een den anderen een 

vierendeeljaers te bevoorens sal laeten denuntieren, met vijff dergelijcke 

gulden, vrij gelt toe verrenten, waervan het erste jaer op den 8 Maij 1683 sal 
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sal verschenen sijn, ende betaelt worden, ende dat uijt comparants 

eijgendoemlijcken, vrij ende allodialen cotten, gelegen in die Meckelhorst, bij 
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het erve Aelbrinck groet drij mudde landts, neffens huijs ende uijtdriffte, ende 

uijt een nije aengekoffte stucke [stucke] landes, gelegen op die Cuipers Camp, 

naeget bij Splinters landt, welcke Cotte ende landerien, in specie so voor 

capitael als interessen worden verbonden, ende verhijpotheseert, voorts 

generaelick, alle haere geene uijtgesonderde goederen, om sich in cas van 

misbetalinge, daeraen cost ende schadeloes te verhaelen, praesenterende daer 

neffens, des versocht sijnde ten allen tijden beter vestenisse te willen doen, in 

forma ampliori, alles oprecht sonder argelist 

 

Ao 1683 den 9 Maij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Lubb. Waterham 

Ger: Jan ten Dam 

 

Compareren in desen Eedl: Gerichte Jan ter Veer, ende Anna Raeterinck tot 

Losser woenende, desselffs huijsvrouw g’assisteert met voorschr. haeren 

eheman als mombaer beijde te kennen 
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kennen gevende, hoe dat sij tegenwoordich tot enen hoegen ouderdom 

geraeckt sijnde, sich in een beslummerden, ende met veel schulden 

beswaerden toestandt bevonden, sulcks dat sij haere crediteuren koemende te 

vuldoen, ende het haere te betaelen sij weinich sullen overich behouden, ende 

bij gevolge (: terwiel sij comparanten nu niet meer bequaem haer cost te 

connen gewinnen:) geschaepen staende, dat sij in haeren hoegen olderdom 

gebreck en armoede solden coemen te lijden, dat sij disweegen 

genoetdrungen geworden waeren, haaren soone Jan ter Veer te versoecken 

om comparanten voor tgene sij noch in eijgendom hebben te onderhouden, 
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twelck bij glte. haeren soene nae onderlinge overeencompste eijndelick 

ingewilliget sijnde, soo ist dat sij comparanten, tegens onderhoudinge ende 

verpleginge door haeren soone Jan ter Veer nae haere gelegentheit aen 

comparanten te doen, ende bij deselve hijr tegenwoordich aengenoemen 

hebben willen cederen ende overdraegen, gelijck sij comparanten cederen 

ende overdragen, mits desen, aen voorschr. haeren soone Jan ter Veer, alle 

haere roerende ende onroerende geene uijtgesonderde goederen, om bij glte. 

Jan ter Veer op conditien als voorschr. in eigendom aengeveerdet en 

geproufiteert te worden, daermede als met sijn eigen? te doen, en te laeten, 

alles getrouwelick sonder arg offte list, en omni meliori forma et modo etc: 
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1683. den 9 Maij. 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Lubbertus Waeterham 

Ger: Jan ten Dam 

 

Gecompareert die welgbr. Hr. Goedert tot Bellinckhaeve ende sijn welgbr. E. 

lieffste ..... tutore viro ter eenre, ende Lammertien Frericks, g’assisteert met Jan 

Evert Dijkers, als haeren hijr toe versochten ende g’admitteerden momboir ter 

andere sijde, te kennen gevende comparanten op den 14? Martij 1683. 

gehouden te hebben seecker uijtbuijtinge van haere moederlijke vrij ende 

allodiaele landerien, in manier als volgt, dat d’Hr. Bellinckhoff, het stuckien 

landts in Frericks Camp aen die eene sijde aen Potts landt, ende aen die andere 

sijde aen Horstincks landt, in sijn {?} gelegen, van nu aen als sijn eigen sal 

aenveerden, waerentegens comparantinne, Lammertien Frericks van d’Heere 

Bellinckhoff heefft in betaelinge genoemen, seecker stuck op den Nijen Camp 

ant velt Jungen Cuijpers ende Croenen landt gelegen, van welcke voorschr. 
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uijtbuijtinge ende verdere gegevene satisfactie, comparanten bekenden 

wedersijts vuldaen te sijn, doende dieswegen van dieselve volcoemen cessie, 

transport ende opdracht als sulcks nae landtr: behoirt onder verbant van haere 

persoenen ende geene uijtgesonderde goederen, mede voor alle opspraecke 

ende  
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ende evictie, onder renuntiatie van alle exceptien, beneficien, opwerpselen soo 

hijrtegen mochten genoemen worden, alles sonder argelist 

 

1683. den .9. Maij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Lubbertus Waeterham 

Ger: Jan ten Dam 

 

Gecompareert Herm Cuijper ende Lammertien Lambers, ehluijden, tutore viro, 

ende bekenden uijt cracht van gehouden accort, van den 26ten januarij 1662. 

met die Hr. Goedert van Bellinckhaeve ende desselffs ehelieffste, verbuijtet te 

hebben, haere wedersijts vrije ende allodiale landerien, in maniere als volget, 

waerbij die voorn: Lambert Lambertsen en dessen huijsvrouwe aen die welgbr. 

Heere van Bellinckhaeve heefft overgelaeten haer gedeelte, gelegen in die 

Freerckes maete met die eene sijde aen Munster Hindricks Camp, waer tegens 

die Hr. Bellinckhoff aen die voorschr Herm Cuijper en sijn huijsvrouw wedrom 

heefft in betaelinge gedaen seecker stuckien groenlandt, achter den Postkamp 

liggende, met daerbij seecker stuck landts uijt die gemeente voor desen door 

die Noordicker mans ten tijde van voorschr. heere Bellinckhoff uijtgesteecken 

met sijn floijinge langs Lubbertjans maete van 
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van welcke wedersijts uijtbuijtinge, ende verdere gedaene satisfactie, 

comparanten bekenden vuldaen te sijn, doende deswegen, cracht deses 

volcoemen cessie, transport ende opdracht van voorschr. verbuijtinge, als 

sulcks nae landtr. behoirt, under verbant van haere persoonen ende geene 

uijtgesonderde goederen, mede voor alle opspraecke, ende evictie, onder 

renuntiatie van alle exceptien, beneficien opwerpselen, soo hijrtegens mochten 

genoemen worden, alles sonder argelist 

 

1683. den 9. Maij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Lubbertus Waeterham 

Ger: Jan ten Dam 

 

Erschenen Geerdt Cuijper met sijn huijsvrouw Evertien Rickerinck tutore viro, 

woenende in die buerschap Boeninge in die Meckelhorst, bekenden voor haer 

ende haeren erffgenaemen wegens contante ende opgenomene ontfangene 

penningen, deuchdelick schuldich te sijn, aen die erbaere ende deuchtsaeme 

Juffr. Margreta Wijnties een summa van hundert Carl. gl. ad 20 stui het stuck 

an capitael met dese beloffte, die selve jaerlix ende alle jaere, tot die effective 

afflosse ende betaelinge, d’welcke d’een den anderen een vierendeel jaers te 

vooren sal laten denuntieren, met 
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met vijff dergelijcke guldens vrij gelt, toe verrenten, waer van het erste jaer op 

den 9. Maij 1684 sal verschenen sijn, ende betaelt worden, en dat uijt 

comparanten eijgen vrijen ende allodialen cotten, gelegen in die Meckelhorst, 
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bij het erve Aelbrinck groet 3 mudde landes neffens huijs en uijtdriffte, een nije 

aengekoffte stucken landes, gelegen op die Cuijpers Camp naest bij Splinters 

landt welcke cotte ende landerijen in specie, soo voor capitael als interesse 

worden verbonden ende verhijpotheseert, voorts generaelick alle haere geene 

uijtgesonderde goederen, omme sich in cas van misbetalinge daeraen cost 

ende schadeloes te verhaelen, praesenterende daerbeneffens des versocht 

sijnde t’allen tijden beter vestenisse te willen doen, in forma ampliori, alles 

oprecht, sonder argelist 

 

1683 den 11. Maij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Lubbertus Waeterham 

Ger: Jan ten Dam 

 

Compareert Rentmr. Anthoni Baterbas neffens sijn huijsvrouwe Gertruijt 

Helmich, tutore viro, unde bekenden voor haer ende haeren erffgenaemen, 

ewichlick erfflick onwederlosbaer, cummervrij onbeswaert, als mede vrij van 

alle achterstendige heeren lasten, verkofft te hebben gelijck sij doen cracht 

deses, aen Jan Arentsen 
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Arentsen clumper en sijn huijsvrouwe Geese Frijlinck, haren eijgen 

toebehoerige camp, genaemt den Venne Camp, gelegen aen die ene sijde aen 

het Groethuijs Venne, en aen die andere sijde aen den Schuppers Camp, voor 

een summa van penningen diewelcke vercooper ten vullen bekende ontfangen 

te hebben, ende vuldaen te sijn, doende deswegen van voorschr. camp 

volcoemene cessie, transport ende opdracht, tot erffcoop, behooff ende 

proufijte van den cooperen ende haere erffgenaemen, beloevende daervoor te 
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staen wachten ende waeren, als sulcks naer landtr behoirt, under verbant van 

sijn persoen ende geene uijtgesonderde goederen, mede voor alle opspraecke 

evictie, onder renuntiatie van alle exceptien, benficien opwerpselen, soo 

hijrtegen mochten ondernoemen worden, alles oprecht, sonder argelist 

 

1683. den 19. Maij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: {Lubbertus Waeterham] Melchior d’Vreede Luijt: 

Ger: Jan ten Dam 

 

Gecompareert d’E Arent Westenberg, als vulmachtiger van d’heere Jacob van 

Coevorden, als vaeder ende legitime voogt, van sijn soone, Jr. Bernhardt 

Amelis van Coevorden, erffgenaem onder beneficie van inventaris, van wijlen 
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wijlen d’heere Unico Ripperda toe Hengeloe, Buxbergen, Boculoe, mitsgaeders 

van die doctoren Alhardt Reinardt Hellendorn, en Walterus ten Brinck, als 

respective procuratie hebbende, van de Hollantsche ende enige Overijsselsche 

crediteuren omme opdracht ende cessie te doen, vant erve Catheman ende 

sijnen bijsitter, aen Meuwes ter Bruggen, Aeltien Meijers eheluijden, offte 

haeren erffgenaemen, met alle ap en dependentien van dien, in die buirschup 

Noortdoeringe des gerichts Oldenzael gelegen, nae wijderen inholt derselver, 

voor die magistraat der Stadt Deventer, den 28 April 1683, uijtgegaen 

dewelcke gelesen en in waerden erkent, so bekennet geconstitueerde den 

gehelen cooppenninck, volgens coopbrieff, van sijn heren principael te dancke 

ende ten vollen ontfangen te sijn, ende doet dieswegen in optima forma juris 

transport cessie ende opdracht, aen den E. Mewes ter Bruggen, Aeltien Meijers, 

eheluijde, offte haeren erffgenaemen, vant erve ende goet Catheman ende 
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sijnen bijsitter, voor vrij ende allodiael, uijtgenoemen een mudde roggen voor 

thijntplichtigheit uijt enige stucken landes uijt den camp bij thuijs, in de 

costerije tot Hengeloe gaende, voorts met 
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met alle sijne nije ende olde gerechtigheit, ap en dependentien, soo als door 

den tegenwoordigen bouwman gebruicket, off anderen gebruicket wordt, in 

die Marcke Noortdoeringe, in den gerichte Oldenzael gelegen, nae wijderen 

inholt der vercoop zedel, in dato den 21 Decemb. 1682. bij de Hrn. 

vercooperen en cooperen, neffens getuijge geteickent, met beloffte desen 

vercoop te staen wachten en waeren, gelijck nae landtrecht behoirt, alles 

oprecht, sonder argelist 

 

1683. den .7. Julij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Lubbertus Waeterham 

Ger: Jan ten Dam 

 

Compareert Peter Eijlers junior?, ende vertoont seecker vulmacht in dato den 

.6. Julij 1683. voor Hermen Cost richter tot Baerne gepasseert, waeruijt 

consteert, dat d’welgebr. Heere Gerhardt Derck Mulert tot Grotenhuijs, met de 

welgebr. Vrouw, Willemina Catharina van Eschede, vrou toe Groetenhuijs, 

sijnde sij met hem, als met haeren man en momboir in desen g’assisteert, in 

die beste ende bestendigste forma rechtens geconstitueert ende machtich 

gemaeckt hebben comparant Eijlers, om uijt haer constituanten naeme 
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naeme voor desen Ers: Gerichte aen Engbert Meijering, Hille sijn huijsvrouwe 

ende erffgenaemen te doen cessie, transport ende opdragt, van seecker 

tuijnrichtinge, opte Hoeckien maet gront, van Hartmans groete maete, 

constituanten eijgendoemlick toecoemende, gelegen in die Marcke Lutte, 

lijnen recht van dien graeven, tusschen cooperen camp, en den Bult camp, 

recht deur tot aen den Eschbusch staende, aen Huchtmans maete, met het 

grasgewas tegenwoordich daerop staende, van welcke coop penningen, 

constituanten goeder betaelinge deden bedancken, soo doet comparant 

naemens d’heer en vrouw voorschreven mits desen volcoemen cessie, 

transport ende opdracht met beloffte desen coop te staen wachten en waeren, 

als sulcks nae landtrecht behoirt, onder verbandt van haere persoenen, ende 

geene uijtgesonderde goederen, mede voor alle opspraecke ende evictie 

onder renuntiatie van alle exceptien, beneficien opwerpselen, soo hijrtegen 

mochten ondernoemen worden, alles oprecht, sonder argelist 
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1683. den 20. Julij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Ger: Jan ten Dam 

Claes Linthuijs 

 

Testament 

 

Compareert Gerardt Hulsken, gichtende ende verclaerde, hoe dat voor hem als 

substitutus Richter in desen ende daertoe genoemene coernoeten Ger: Jan ten 

Dam ende Claes Linthuijs is gecompareert Engelbert Veecamp in die Lutte, 

kranck ende te bedde liggende edoch sijnes verstandes ende memorie geheel 

wel machtich sijnde, ende Jenne Lendtferdinck sijne huijsvrouwe, g’assisteert 
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met Dr. Wijnties haeren tot deser saecken gecoorn ende toegelaetenen 

mombaer, overdenckende de brosheit des levens, de seeckerheitt des doedes, 

ende die unseeckere tijt offte uire van dien, willende van haere tijtlijcke 

goederen, ehe ende bevoorens sij van dese werlt gedencken te scheijden, 

disponeren, verclaeren, dat sij daertoe met vrijen onbedwongen willen, sonder 

enige persuatie offte opmaeckinge, gesont te sijn, daertoe dan coemende 

bevehlen sij erstlick haere sijle den Almechtigen Godt, ende haere lichamen die 

aertse begraffenisse, dien ten gevolge heefft testator Engelbert Vehecamp in 

val sijner erster afflijvicheit, sijne lijeve huijsvrouwe Jenne Lendtferdinck, uijt 

puire ende sonderlijcke lijffte ende affectie, tot universeel ende wettige 

erffgenaem, titulo institutionis gestelt, in alle sijn beweeglijcke ende 

onbeweeglijcke goederen 
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goederen, obligatien, actien renten en credijten, bestialen, voorts alle het 

geene testator toebehoort, ende met dode wordt koemen toe telaeten ende 

t’ontruijmen, hoe dat oeck enich naeme mag hebben, gelijck hij dieselve stelt 

mits desen, omme dieselve nae dode van testator erfflick, ewichlijck t hebben 

te holden en te keren end te wenden, so en als haeren goeden raede sal 

gedraegen, sonder insperinge van jemandt sijner vrienden dewelcke hij van 

dese sijne naelaetenschap, bij desen doet versteecken, waerentegens testatix, 

g’assisteert als vooren, in val haerer erster afflijvicheit uijt reciproquele lieffde 

ende affectie, haeren lieven eheman, Engelbert Vehecamp wedrom heefft 

gestelt ende genomineert, stelt ende nomineert mits desen, titulo institutionis 

tot universeel erffgenaem oeck desgelijcks, in haere geheele naelaetenschap, 

soo sij met dode wordt coemen te ontruijmen, omme dieselve nae doode 

testatricis, erfflick ende ewichlick sijnes gevallens te gebruicken, te keeren en te 

wenden, te vercoopen ende te veralieneren, welcke alles testator ende 
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testatrix, g’assisteert als vooren, voorgelesen sijnde, verclaeren met rijpen 

beraede, dit te sijn haer uijterste wille, ende dat hetselve moge effect sorteren, 

het sij als een testament, codicille, giffte des levendiges offte des 
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des doedes offte op die beste maniere so als het in rechte enichsins soude 

konnen off moegen bestaen hebbende, hetselve unbedwongen met monde 

ende reele handtastinge geconfirmeert, willende mede dat alle haere vorige 

dispositien offte maeckinge op wat maniere dieselve gedaen sijn, hijrdoor nul 

crachtloos ende to nijte sulle sijn, ende blieven, alles sonder arg off list in 

meliori forma 

 

1683. den 21 Julij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Lubb: Waeterham 

Ger: Jan ten Dam 

 

Gecompareert d’weled. Joann: vanden Berge ende vrouw Maria Elijsabeth van 

den Cloester, tutore viro, ende bekenden voor haer welers: ende haeren 

erffgenaemen ewichlick erfflick onwederlosbaer kummervrij ende onbeswaert 

verkofft te hebben, gelijck sij doen doen cracht deses haer eijgendoemlijcken 

erve ende goet Steenhoff in Vaelte, Gerichtes Oldensel, voor een vrij, allodiael 

goet, maar? sijnde, tijntbaer ende beswaert met een uijtganck van drij ende 

een halff schepel roggen, aen het Capittel tot Oldenzael, aen den Hr. Daniel 

van Rensen ende desselffs erffgenaemen, voor een summa van penningen die  
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die vercooperen [bekenden] den ersten met den laetsten penninck bekenden 

vuldaen ende betaelt te sijn, doende deswegen volcoemene cessie, transport 

ende opdracht van voorschr. erve, tot erffkoop, behooff ende proufijte van 

voorschr. kooper, ende sijnen erffgenaemen, beloevende daervoor te staen 

wachten ende waeren als sulcks nae landtr. behoirt, onder verbandt van haere 

persoonen ende geene uijtgesonderde goederen, mede voor alle opspraecke 

ende evictie onder renuntiatie van alle exceptien, beneficien opwerpselen, soo 

hijrtegens mochten ondernoemen worden, alles sonder arg offte list 

 

1683. den 21 Augusti 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Berentdt Lodgernick 

Hermen in den Elsmars 

 

Testament  

 

Compareert Gerhardt Hulsken secretaris gichtende ende verclaerde hoe dat 

voor hem als substitutus Richter, ende daertoe genoemene coernoten, Berendt 

Lodgerinck ende Hermen in den Elsmars is gecompareert, Geertken Rickerinck 

huijsvrouw van Hermen Daminck, sij Geertken g’assisteert met Hermen in den 

Elsmars, haeren in dese saecke gecoeren ende toegelaten mombaer, sij  
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sij Geertken voorschr. kranck ende te bedde liggende, edoch haeres verstandes 

ende memorie geheel wel machtich sijnde, overdenckende die brosheit haers 

menslijcken levens, die seeckerheit des doedes, ende die onseeckere tijt ende 

uire van dien, willende van haere tijtlijcke goederen, ehr ende bevoerens sij van 

dese werelt gedencket te scheijden, disponeren, verclaerde, dat sij daertoe met 
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vrijen, onbedwongenen willen sonder enige persuasie off opmaeckinge van 

jemandt getreeden sij, daertoe dan koemende, bevehlet sij erstlick haere sijle, 

den Almachtigen Godt, ende haere lichaem die aertse begraffenisse, dien ten 

gevolge heefft testatrix, Geertken Rickerinck in val haerer afflievicheit, haere 

lieven eheman Hermen Daminck uijt puire ende sonderlijcke lieffde ende 

affectie tot universeel ende wettige erffgenaem, titulo institutionis gestelt, in 

alle haere beweeglijcke ende onbeweeglijcke goederen, obligatien, actien 

renthen, en crediten, bestialen, ende voorts alle het geene testatrix toebehoirt, 

ende aen jemandt te praetenderen heefft, ende met dode wert koemen 

naetelaeten, ende te ontruijmen, hoe dat het oeck eenen naeme mag hebben, 

gelijck sij deselve stelt mits desen, aen dieselve nae dode van testatrix, erfflijck 

ewigchlick te  
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te hebben, te holden, te keeren en te wenden, soo en als sijnen goeden raede 

sal gedraegen, sonder inspieronge van jemant haerer vrienden, diewelcke sij 

van dese haere naelaetenschap, bij desen doet versteecken, voorbehoudens 

nochtans die legitime portie uth testatricis {?} waeromme dieselve in allen 

gevalle portitueert wort mits desen, alles testatrix voorgelesen sijnde, 

verclaerde met rijpen beraede, dit te sijn haer uijterste wille, ende dat hetselve 

moege effect sorteren, het sij als een testament, codicille, giffte des levendigen 

ende des doedes, off op die beste maniere so als het in rechte enichsins soude 

connen off moegen bestaen, met mondt ende reële handt bevestiget, alles 

sonder arg offte list, in meliori forma 

 

1683. den 29. Augusti 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Lubb: Waeterham 
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Ger: Jan ten Dam 

 

Erscheenen Lucas Oelderinck en Geese Wesselinck sijn huijsvrouw tutore viro, 

ende bekennen vercofft te hebben, gelijck sij doen mits desen, aen Evert 

Velves? ende Greete sijn huijsvrouw [tutore viro] een jaerlixe losrenthe ad 

sessentwintich Carl. gulden 14 stuij: sulcks uijt haer comparanten 

eijgendoemlijcke vierde part, van ‘t erve Oelderinck in Lutke Drijne onder 
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onder desen gerichte gelegen, als int bijsonder sijn de Groete Maete in den 

Essche Lutke Maete achter Hollinck, die Groete gaerden voor ‘t huijs, Lutke 

gaerdeken voor den Essche, seven schepel bouwlant op den camp, drij schepel 

landt op de Bree, t’Zijtlandt op den Essche, een halff mudde ses spint op den 

Berghboem, mitsgaeders noch een stucken landt, genoemt de Veltsnippe, 

sullende voor die eerste mael die renthe verschijnen, op aenstaende S: Jacobi 

1684 ende soo vervolglick, doende comparanten van die gmlte. 26 gulden 14 

stuij mits desen uijt voorschr. haere landerijen, aen die gmlte. renthefferen 

cessie ende transport, sullende nietemin rentgeveren, die voorschr. jaerlixe 

renthe moegen redimeren ende quitcoopen, met vijffhondert vijff ende 

seventich Carl. guldens, mits doende een halff jaer voor den verschijnsdag de 

loskundinge, diewelcke die renthefferen sich oeck bij desen sijn reserverende, 

ende beloevende comparanten dese cessie te staen wachten ende waeren, 

ende des noet naerder ende beter vestenisse te doen, alles in meliori forma  
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1683. den 15. Septembris 

Judex Adolph van Rensen 
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Ass: Steph: Ketwijck J.V.D.  

Ger: Jan ten Dam 

 

Gecompareert d’Erw: Herm: Gerlacus pastor, ende Dr. Petrus van Ossenborg 

ingevolg authorisatie, van den erwaerdigen kerckenraet, binnen Oldenzael, 

alhijr vertoont, te kennen gevende, ten proufijte van die diaconie der 

gereformeerde gemeente te hebben uijtstaen, twee distincte obligatien, tot 

laste van die E: Anthonis Baeterbas, die eerste ter summa van hondert ricks. 

dal: in dato den 2den Octobris 1666, die twee ter summa van drij hondert twee 

ende twintich Carl. gulden in dato den 29 septembris 1670, beijde bij de voorn. 

Anthon: Baeterbas beteeckent, ende in originali alhijr in judicio vertoont, 

welcke twee voorschr. obligatien, met alle derselver respective achterstendige 

interessen, neffens het vercregene recht van aeneijgeninge bij het 

stadtgerichte van Oldenzael over die misbetaelinge van geseijde interessen, 

mitsgaeders van gedaene opsaege van voorschr. capitaelen gecauseert, door 

die verweigeringe van sufficiente verseeckeringe en voorts van aengewende 

costen, sij comparanten bekenden nae 
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nae voorgaende deliberatie ende eenpaerige toestemminge van de 

gesaementlijcke leeden, van welgmlte. kerckenraet, (: tegens seeckere 

gerichtelijcke verschrievinge, uijt het goet ende erve Wegman, gelegen in 

d’Marcke Lonnicker, Gerichts [Oldenzael] Enschede :) wedrom wettelick 

gecedeert en overgedraegen te hebben, gelijck sij q.q. in die bestendigste 

forme rechtens cederen en overdraegen cracht deses aen die magistraet der 

Stadt Oldenzael, ten welcken fine comparanten q.q. van alle voorschr. 

praetensien, vollencoementlijck bij desen affstandt doende, om dieselve van nu 
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voortaen, bij welglte. Magistraet, ten dienste van voorn. Stadt te moegen 

emploieren, keren ende wenden 

 

1683. den 17. Septembris 

Judex Substitutus Jacob: Raeterinck 

Ass: Steph: Kettwijck Dr.  

Gerrit Smit borger tot Oldenz: 

 

In desen van sijn welgbr. Gestr.d’Heer Landtdrost van Twenthe, volgens acte 

van den 29 Maij 1683 een gesurrogeerde Richter van Oldenzael doe kondt 

ende certificere cracht deses dat voor mij ende cocornoten in den gerichte 

erschenen sijn Joannes Grasdorp en Eleonora Haxters sijn huijsvrouwe, marite 

tutore en bekenden, om een summa van penningen haer  
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haer ten geneuge vuldaen ende betaelt uijt haere vrije ende allodiale 

goederen, de behuijsingen metten hoff ende aengelegen hoijlandt, so en als 

het in sijn limijten is liggende met d’ap- en dependentien van dien, soo en als 

onder desen Gerichte van Oldenzael en Buerschup Dulder opt Loe gelegen, ten 

proufijte van d’hr. Adolph van Rensen Richter alhijr en vrouw Anna Gertruijt 

van den Cloester eheluijden, en haere erven verkofft, gecedeert, ende 

opgedragen te hebben, een jaerlixe renthe van 50 Carl: gulden, den gulden ad 

20 stuij waer van het erste jaer den ersten junij 1684. verschenen sal sijn, ende 

so voorts van jaer tot jaer, kost kummer ende arrest vrij te betaelen, sonder 

kortinge van den 14den penninck, offte van eenigerhande schattingen ende 

ongelden, nu off naemaels op die versegelingen te setten, niet tegenstaende 

het contrarie bij placaeten van d’heeren van den lande mochte worden 

g’ordonneert, beloevende ten allen tijden des versocht sijnde, naerder 
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verseeckeringe ende betere vestenisse te doen, ende dese renthe te staen 

wachten ende waeren, gelijck recht ende gewoonheit is, onder voorbehoudt 

deselve te moegen lossen, en quijtkoopen, met een capitael van 1000 Carl. 

gulden hoofftsumme boven? den jaerlixen achterstandt, wanneer de losse een 

halff jaer bevooren, sal aengekondiget sijn, tot naekoeminge van welcken allen 

sij comparanten verbonden haere persoonen ende goederen, ende specialick 

de voorn: parcelen van huijsen, hoff, etc, ende tot naerdere securiteit is mede 

persoenlick in den gerichte erschenen Hr.? Hinr: Sax comparants speciale 

vulmr. van d’Erwr. Lamb. van 
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van Rijswijck, pastoor tot Haxbergen, ende Armagardine Scheppincks sijn 

huijsvrouw, volgens procuratie den 20 Augusti 1683. voor t’gerichte van 

Haxbergen voorn: gepasseert, alhijr vertoont gelesen, en in weerden erkant, en 

heefft sich in voerverhaelder qualiteit voor desen aen so wel hoofftsumme als 

jaerlixe rente en anders, als borgen ende principalen ingelaeten, ende tot keure 

van den rentheffer convenibel verclaert, alles onder renuntiatie van alle 

contrarierende exceptien, ordinis, excusionis et divisionis, mitsgaeders senatus 

consulti vellejani et? Anthon: si qua mulier van d’effecten van dien sich 

genoegsaem houdende onderrichtet, sonder argelist 

 

Tenoir van de vulmacht 

 

Ick Adolph van Limborch, wegens sijn hoogheidt d’heere Prince van Orange 

erffstadthouder van Overijssel etc: Richter tot Haxbergen doe kondt ende 

cerfitficere cracht deses, dat voor mij en coernoten als Jan ten Rae en Henr: ter 

Horst, persoenelijck gecompareert sijn die {?} Lambert van Rijswijck, pastor 

alhijr ende Armgardina Scheppincks sijn huijsvrouw, marito tutore, ende 
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bekenden ten behoeve en proufijte van die hoochw. Adolph van Rensen 

Richter tot Oldenzael, ende vrouwe Anna Getruijt van den Cloester ehluijden, 

ende haere erffgenaemen, tsaemen een jeder int bijsunder als borghen 

principaelen ingelaeten, ende tot keur van den rentheffer verbonden te 

hebben, sulcks doende, in en vermits desen, voor een capitaele summa van 

1000 Carl. gulden, met alle renthen en gevolge van dien, door Joannes 

Grasdorp, pastoor en coopman opt Loe en 
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en Eleonora Haxters sijn huijsvrou genegotieert en waervoor een 

rentvercoopinge derselver gl. jaerlix voor t’gerichte van Oldenzael sal worden 

gepasseert, onder renuntiatie van alle contrarierende exceptien en beneficien, 

specialick ordinis excusionis en divisionis mitsgaeders senatus consulti vellejani 

et Anthon: si qua mulier van die effecten van dien, sich genoechsaem 

houdende onderricht, ende hebben voorts, sij comparanten, cracht deses 

geconstitueert en specialick gemachtiget NN. Sax, commissaris van die 

recherches tot Oldenzael, om dese borgtocht, in voegen en manieren voorschr. 

voor den landtgerichte aldaer mede te passieren, ende in die voorgedachte 

rentvercoopinge te doen invloijen, cum potestate substituendi clausulis rati 

habitionis, indemnitatis, caeterisque de jure solitis sonder argelist, doen ten 

waeren oirkonde, hebbe ick Richter voorn. dese geteeckent ende gesegelt, 

geschijt tot Haxbergen den 20 Augusti 1683. 

 

Onderstondt 

 

L.S. 

A. v Limborch 

judex 
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1683. den 18 Septembris 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Henricus Froon pastor tot Losser 

Mr. Hindrick Borghorst 

 

Erschenen d’hr Joan. Stuer voor hem selffs ende g’heere Theodorus Wijnties 

J.U.Dr. en Jacobus Raeterinck verwalter Richter tot Oetmersen, beijde als 

mumbaeren der kinderen van wijlen 
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wijlen Bernhardt Hoffmeijer, tot Espeloe, ende bekenden erfflick ewichlijck, 

jeder voor de halffscheijdt verkofft te hebben, luijt coopbrieff de dato den 4. 

octob. 1681. aen Hindrick Ellerinck ende Geesken Roeters? eheluijden seecker 

erve offte goet genaemt Busch gelegen in die buerschap Losser aen die 

Dinckeloe, met alle sijne olde ende nije gerechtigheit, soo als het de hrn. 

vercoopers in qualite als voorschr. tot huijden dato in possessie hebben ende 

dat voor eene summa van penningen dewelcke aen de vercooperen 

vullencoementlick vuldaen, doen deswegen comparanten q.q. vullenkoemene 

cessie, transport ende opdracht tot erfflijcken behooff, ende proufijte van den 

cooper ende desselfs erffgenaemen, met reserve van die conditien ten 

proufijte van die wedvr, Busch, bij voorschr. coopschedul gestipuleert, onder 

verbant van dese cessie te willen staen, wachten ende waeren, q.q. nae 

landtr.onder verbant van haer persoenen ende goederen, mede voor alle 

opspraecke ende evictie, onder renuntiatie van alle exceptien beneficien 

opwerpselen soo hijrtegens mochten genoemen worden, sonder argelist 
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1683. den 24. Septembris 

Judex Adolph van Rensen 

Ass. Lubbertus Waeterham 

Ger: Jan ten Dam 

 

Erschenen Jan Tancke ende Rolff Engbertinck neffens sijn huijsvrouwe Lemme, 

tutore viro, ende bekenden voor haer ende haere erffgenaemen ewichlich, 

erfflijck onwederlosbaer kummervrij onbeswaert mede van alle achterstendige 

heeren lasten, verkofft te hebben, gelijck sij doen cracht deses aen den Er. Jan 

Hesselinck tot Baerne, twee derde part van een hoijmaete, gelegen in dat 

Hasseler Broeck, in dat Veergaer, met den enen eijnde aen den Koren Dijck, 

ende dat beneven Grevinck Hagmaete, ende Kaete Lambers hagmaete, voor 

een summa van penningen dewelcke vercooperen voorschreven ten vullen 

bekenden ontfangen te hebben, en vuldaen te sijn, doende deswegen van 

voorschr. stucke hoijlandt volcoemene cessie, transport ende opdracht tot 

erffkoop behooff en proufijte van den kooper ende sijnen erffgenaemen, 

belovende daervoor te staen wachten en waeren als sulcks nae landtr. behoirt 

onder 
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onder verbandt van haere persoenen ende geene uijtgesonderde goederen, 

mede voor alle opspraecke, evictie, onder renuntiatie van alle exceptien, 

beneficien opwerpselen, soo hijrtegens mochten genoemen worden, sonder 

argelist 

 

1683 den 24 septembris 

Judex substitutus Jacobus Raeterinck 

Ass. Jan Grasdorp senior  
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Gerrit Smit 

 

Doe kondt ende certificere dat voor mij ende mijnen coernoeten voorn. in 

desen gerichte erscheenen sijn Aleijde en Janna Beveren, beijde g’assisteert 

met secretaris en Dr. Kettwijck als haeren gecoeren momber, mitsgaeders 

Derck van Floddrup ende Anna Margareta Elijsabeth Beveren sijn huijsvrouwe, 

marito tutore, ende hebben om een summa van penningen prouderende uijt 

verscheidene gerichtelijcke actien en versegelingen, in datis den .1. Mert; 1651, 

den 10. Junij 1654, den 8 decembris 1655, den 19. febr. 1650 en .6. Septemb: 

1679 , met d’rente vandien, ten behoeve van d’heere Adolph van Rensen en 

vrouw Anna Getruijt van den Cloester, eheluijden, ende haere hoochw. 

erffgenamen, vercofft gecedeert end opgedraegen, sucks doende in  
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in en vermits desen, twee verscheijdene jaerlixe renthen, een van vijff ende 

seventich, en de ander van dertich Carl. gulden, ad 20 stuij: t’stuck, sijnde 

tegens ses van t’hondert s’jaers (: edoch binnen drij maenden nae den jaerlixen 

verschijnsdag, en niet anders met vijff van t’hondert, sullende konnen worden 

betaelt :), waervan het erste jaer den 1ten Novembris sestienhondert vierende 

tachentich verscheenen sal sijn, en sal voorts van jaer tot jaer vrij geldt, sonder 

kortinge van den veerteenden penninck offt andere schattingen door de 

heeren van den lande, nu off naemaels op die versegelinge te setten, niet 

tegenstaende het contrarie bij placaeten werde g’ordonneert, ende sulcks uijt 

haeren comparanten vrije ende allodiale goederen, Groete Baevel end Crox 

genoemt, in desen gerichte van Oldenzael, en buerschup Lutte gelegen, met 

de ap en dependentien vandien, beloevende sij comparanten dese renten voor 

alle evictie en opspraecke te staen wachten  
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wachten en waeren, en altoes der noot en versocht sijnde naerdere vestenisse 

te doen, onder verbant deselve weder te mogen lossen en quijtkoopen, d’erste 

met twalff hondert en vijfftich derselver gulden, en de tweede met vijffhondert 

dergelijcke guldens, neffens alle achterstendige renthe, wanneer sulcks een 

halff jaer van te bevorens sal wesen aengekondigt, soo nochtans dat in cas 

d’rentgeveren het twede capitael ad vijffhondert gulden binnen vier jaeren, 

jeder jaer een gerechte vierde part vuldoen, daervan geene rente sullen 

gehouden sijn te betaelen, edoch nae die tijt loopen gelijck voren geseijt, 

verbindende voor desen allen tsamen, een jeder int besonder en int geheel 

haere personen ende goederen, en specialijck die voornoemde erven, Groete 

Baevel ende Crox, met de ap en dependentien van dien, ende renuntierende 

van alle contrarierende exceptien, specialick van d’exceptie sonatus consulti 

vellejani non numerata pecuniae, ordinis excusionis et divisionis, van d’effecten 

van dien sich genoegsaem houdende onderricht, sonder argelist,  

[ Des ten waeren oirkonde hebbe ick gesubstitueerde richter ]  
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1683. den 15 Decembris 

Judex Adolph van Rensen 

Ass. Petrus van Henbergen 

Bernh: Meijering Borgemr.  

 

Gecompareert de hooched: geb. Heer Eustachius Occo Brosma, ende Sophia 

Ignatia van den Camp, eheluijden, ende bekennen ewelick, erfflick, kommervrij 

ende onbeswaert, exempt die uijtgangen aen die heer lantrentmr. Sloott ende 

anderen, aen die E: Bernhardt Hoffmeijer ende Sibilla Wijnties eheluijden, in 
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haer leven voor enige jaeren verkofft te hebben, seecker erve ende goet 

genaemt Stutthoff, gelegen in die Lutte, met alle sijne olde ende nije recht 

ende gerechtigheeden, hoege ende leege landerijen, ap ende dependentien, 

so als die heer verkooper en sijn ehelieffste ende haere antecesseuren tot dato 

hebben gepossideert, sulcks alles voor een summa van penningen, diewelcke 

door die E: Theodorus Wijnties Dr. ende Jacobus Raeterinck verwalter Richter 

tot Oetmersen, als momboiren der kinderen van voorschr. wijlen Bernh: 

Hoffmeijer aen die heer ende vrouwe verkoopers voornt. ten vullen geneugen 

ende tot dancke sijn vuldaen, ende betaelt, doende deswegen vollcoemene 

cessie, transport ende  
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ende opdracht, ten erffelijcken behoeff ende proufijte van die voorsd: 

momboiren, ende desselffs pupillen, met belofftenisse desen coop ten allen 

tijden, te willen staen wachten en waeren, als nae landtr. onder renuntiatie van 

die exceptien non numeratae pecuniae, dvisionis, caesionis?, doli mali, ende 

alle andere exceptien ende beneficien rechtens ende alle het geene hijrtegens 

door menschlijcke scharpsinnicheit erdacht offte voorgeworpen konne worden, 

alles sonder arg offte list 

 

1684. 12.Januarij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Lubb: Waeterham 

Ger: Jan ten Dam 

 

Testament 
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Compareert in desen gerichte Derick van Sutphen onderrichter, relaterende en 

gichtende, dat voor hem als gesubstitueerde richter in desen en daertoe 

genoemene coernoeten, Rutgerus van Eijbergen, pastor tot Weerseloe, en 

Roelff ten Velthuijs, erscheenen Arent ten Westenagel alias Kock Arent, 

woenachtich in die Weerseler Nijstadt, in die Marcke Lemseloe, gerichts 

Oldenzael, overdenckende d’sterfflijckheidt der menslijcker natuire, ende de 

swackheit des  
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des lichaems, de seeckerheit des doedes, ende de onseeckerheit der uijre van 

dien, sijnde swack van lichaem doch sijns verstandes volkoemen machtich, 

heefft om alle quaestie nae sijnen doede voor te koemen, van sijne tijtlijcke 

goederen, die hem Godt verleent heefft, in manieren als volgt willen 

disponeren 

Steldt Arendt ten Westenaegel alias Kock Arendt voorn: als testator tot sijn 

universeel erffgenaem sijn lieve huijsvrouwe Geertken Schuerinck bij titel van 

institutie in alle sijne, so rorende als onroerende goederen, en naelaetenschap, 

nijt uijtgesondert, so hij met doede ontruijmen mochte, om daermede nae 

haer welgevallen als haer eijgen goet, te doen en te handelen sonder aen 

jemant sijner vrienden daeran ijts uijt te keeren, en daertegens maeckt 

Geertken Schuirinck g’assisteert met Hermen Gerritsen Sluijter, haeren in deser 

saecken gekoernen mombaer in gelijcke maniere reciproce wedrom haeren 

lieven eheman, indien hem Godt d’heere langstleevende mochte laeten, van 

alle hare so roerende als onroerende naelaetenschap, universele erffgenaem 

om daermede te schalten en te walten sonder  
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sonder aen jemandt ijts uijt te keeren, maer alleen nae doede [onder] van 

voorschr. testator off testatrix langstlevende indien enige goederen mochten 

overich bevonden worden, aen beijdersijts naeste vrienden sullen koemen te 

vervallen, ende sij beijde, na dat dit alles haer voorgelesen sijnde, verclaert 

haer uijterste wille te sijn, begerende dat hetselve, als een testament, codicille, 

giffte off uijterste wille in alle sijne poincten ende clausulen volkoemen effect 

moge sorteren, sijnde hetselve met rijpen raede onbedwongen van jemande 

met handt ende mont door haer g’approbeert, en geconfirmeert, in optima 

forma  

 

1684. den 15 Febr.  

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Lubb: Waeterham 

Ger: Jan ten Dam 

 

Gecompareert in desen E. Gerichte d’welgeb. Heer Henr: Arent van Heuvel 

bekent verkofft te hebben, gelijck sijn welgb. doet mits desen, aen Jan 

Gerritsen muller van Allmeloe, ende Jenneken Meijlinck sijn huijsvrouwe, een 

jaerlixe losrenthe ad achtenveertich Carl. gulden, tegens ses per cento, ende 

sulcks uijt comparants eijgendoemlijcke erve ende goet, Egbert Meijer in 

Dulder in desen Gerichte gelegen, verclaerende een vrij allodiael ende geen? 

leengoet te sijn, waeruijt voorschr. 
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voorschr. renthe sal voor het erste jaer verschijnen op Petri 1685 ende soe 

vervolglijck doende comparant van glte. achtenveertich gl. mits desen uijt 

d’pacht vant erve van voorschr. meijer aen die glte. rentheffer cessie ende 

transport, sullende niet te min rentgever, die voorschr. jaerlixe losrenthe 
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mogen redimeren ende quijtkeeren, met achthondert Carl. gulden, mits 

doende een halff jaer voor den verschijnsdag die loskundinge, beloevende 

comparant dese cessie te staen wachten ende waeren, ende des noet naerder 

ende beter vestenisse te doen, alles in meliori forma 

 

1684 den 3. Martij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Lubb: Waeterham 

Ger: Jan ten Dam 

 

Compareert Jan Hoijckman uijt Rossum Jenneken Hampsinck eheluijden tutore 

viro, bekennende ewichlick erfflijck commervrij, onbeswaert en onwederlosbaer 

verkofft te hebben gelijck verkoopen cracht deses, aen Jan Sanderman toe 

Valte, ende Aele sijn huijsvrouw, haer eijgen toebehoirende landt genaemt de 

Delhorst, so en als hetselve met sijn toebehoirende recht ende gerechtigheit 

gelegen is aen ‘t Sliepende? Veldeken 
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Veldeken in die buerschap Rossum gerichtes Oldenzael, in conformite 

versegelde brief de dato den 23 Febr. 1633. en darop gevolgde opdracht, den 

20 Januarij 1681, waerdoor dese sal worden getransfigeert, sulcks alles voor 

een summa van penningen d’welcke de verkooperen ten vullen bekennen 

ontfangen te hebben, doende deswegen vollcoemene cessie, transport ende 

opdracht van voorschr. landt, tot erfflijck behooff en proufijte van d’kooperen 

ende haere erffgenaemen, beloevende daervoor te staen wachten ende 

waeren, als sulcks nae landtr. behoirt, onder verbandt van haere persoenen 

ende alle haere geene uijtgesonderde goederen, mede voor alle opspraecke 
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ende evictie onder renuntiatie van alle exceptien, beneficien opwerpselen, soo 

hijrtegen mochten genoemen worden, alles sonder arg offte list 

 

1684. den 20. April 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Lubb: Waeterham 

Ger: Jan ten Dam 

 

Compareert Wense Beldt, Jenneken sijn huijsvrouw tutore viro, [bekennende] 

wonende in die Marcke Vaelte bekenden voor haer ende haeren 

erffgenaemen, wegens contante ende opgenoemene penningen, deuchdelick 

schuldich te sijn, aen Herman Grijpinck en Anne sijn huijsvrouw in Vaelthe 

deses Gerichts een summa capitael ad hundert daler van  

 

in de linker marge:  
 
ter Linde alias 
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van 30 stui tstuck, neffens een jaer verlopene interessse, met beloffte dieselve 

te verrenten alle jaer met vijff dijrgelijcke dalers, waervan die erste interesse op 

Michaeli deses jaers 1684 sal verschijnen, ende so vervolglijck tot die effective 

afflosse toe, d’welcke d’een den anderen een halff jaer van te voren sal hebben 

op te seggen, settet tot verseeckeringe tot een speciael onderpandt 

comparants eijgen, vrijen, toebehorigen Catten cum annexis genaemt den 

Belskatten ende het halve Wullinckrott, in Vaelte gelegen, in specie voor 

capitael als interesse worde verbunden ende verhijpotheseert om sich in cas 
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van misbetalinge daeraen kost en schaedeloes te verhaelen, alles oprecht, 

sonder arg offte list 

 

1684. den 12. Maij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Lubb: Waeterham 

Ger: Jan ten Dam 

 

Compareert Wense Beldt uijt Valte, Jenneken sijn huijsvrouw, tutore viro, 

bekennende ewiglick, erfflick, kummervrij, onwederlosbaer verkoft te hebben, 

gelijck verkoopen kracht deses, aen Jan ter Woeste in Valte, ende Fenne sijn 

huijsvrouw, haer eijgendoemlick stucke hoijlandt, offte maete genaemt het 

Vosse gatt gelegen 
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gelegen in die Marcke Vaelte deses gerichts ter eenre, en aen die Dommaete 

ter andere sijden, aen het Ageler Veldt gelegen, voor een summa van 

penningen, d’welcke verkoperen voorschr. coperen goeder betaelinge deden 

bedancken, en bekenden den ersten met den laetsten penninck ontfangen te 

hebben, doende deswegen verkoperen mits desen volkoemen cessie, transport 

ende opdracht met beloffte desen verkoop te staen wachten en waeren, voor 

alle evictie ende opspraecke, onder verbandt van haere personen en goederen, 

onder renuntiatie van alle exceptien, beneficien en opwerpselen, so hijrtegens 

mogten genoemen worden, alles sonder arg offte list 

 

1684. den 22 Maij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Lubb: Waeterham 
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Ger: Jan ten Dam 

 

Compareert de Heere Occo Eustachius Brosma ende vrouw Ignatia Sophia van 

den Camp eheluijden viro tutore, bekenden voor haer ende haere 

naekomelingen ende erffg. dat sij aen die weduwe {?} van te voren Wijnties 

een deuchdelijcke schulte schuldich te sijn die summa van vierhondert gulden 

capitael heerkoemende van verstreckte gelden, waerinne begrepen drij 

hondert Carl. gulden, soo  

 

in de linker marge: 
 
Gecomparerrt d’Hr Dre. Wijnties g’assisteert met Ger: Stellinckwerf en doet 
casseren en annulleren dese tegenstaende rentverschrivinge van den 22ten 
maij 1684 tot laste van d’heer Brosma staende, door die het glte. capitael en 
interesse door haer schoensoon Herm: Janninck ten vollen is ontfangen, quod 
in judico gepasseert  
attestor? 
Actum den 9den martij 1700 
Ger: Hulsken secret. 
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soo de rentheffersche comparants halven, aen die weduwe van wijlen Wilm 

Brouwer affgelosset ende betaelt heefft, sulcks, dat de rentgever dese voorn: 

penningen beloven jaerlix ende alle jaer tegens vijff ten hondert, op St. Martini 

praecisselick tho verrenten, tot die afflosse toe, die d’een en den ander sal 

apenstaen, doende een vierendeel jaers van te voeren die loskundigung debite 

modo daraff aenduiden, stellende comparanten tot een vast hijpotheeq, 

haeren eijgendoemlicken katten, genomt d’Twenthe meijer, item in specie de 
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haevesaete Borgboeninge selffs ende voorts alle haere andere goederen geene 

exempt, om in cas van misbetalinge, haer daeraen cost ende schadeloos tho 

verhaelen, so wel vant capitael als renten, ende kosten, ende sal het erste jaer 

rente koemen te verschijnen, op aenstaenden Martini deses jaers, 

renuntierende comparanten van alle exceptien dese enigsins contrarierende, 

willende, dat dese versettinge also cragtig sal wesen, offte het een 

rentverkopinge offte versegelunge daraff waere gepasseert, alles oprecht in 

meliori forma 

 

474 

 

1684. den 20 Junij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass: Lubbertus Waeterham 

Ger: Jan ten Dam 

 

Compareert Berendt Luix, caverende, en sich starck maeckende voor sijn 

absente vrouw, met belofften van naeder volmacht door denselven ten desen 

eijnde te laeten passeren, ende binnen acht dagen, in desen Eedl. Gerigte 

vertoenen, met approbatie, t’geen haer eheman in desen mogte hebben 

verhandelt, bekennende ende verclaerende derhalven aen die Rigter Herman 

Cost, oprecht ende deugdelick schuldich te sijn, die summa van 254 gl. enige 

stui, ingevolge reijs en apostille, heerkoemende so van gedaene verteringe, 

gecrediteerde gerichtskosten begaene ende veraccordeerde breucken, voor 

welcke summa comparant bekant bereits voor die E: Joan Norbecke Rigter tot 

Diepenheim, in desen gesurrogeert tot pandthaelinge uijt gerecht te sijn, uijt 

cracht van welcke welglte. Rigter Cost, verkregen recht heefft apostille op den 

hr. Rigter van Oldenzael van sijn res. op die goederen den Sumpel ende 

Vossebelt, sijnde gronden onder desen gerigte Oldenzael gelegen ingevolg 
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gmlte. apostille, dewelcke binnen acht dagen in judicio sal werden vertoont, 

executie nae lantr. te verlenen, tot vermijdinge vant welcke beloofft 

comparants mits desen die voorn. summa ende ingevolge glte. reijs ende 

apostille, op den ersten octobris aenkoemende onfeilbaer te 
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te willen ontrichten ende betaelen, bij onvermoedelijcke ontstentenisse, dat 

het voorn. hoijlandt, paratelijck daervoor met die kosten van dien, onder 

renuntiatie van anpandinge opbaedinge aeneijgeninge, ende tgene verders 

nae landtr. mogte werden gerequireert, sal werden gedistraheert ende 

vercocht, sonder enige die minste contradictie, waerin hij tegenwoordig, in 

persoon met beloffte van approbatie van sijn vrouw in voorglte. tijt te willen 

inleveren, alnog is submitterende ende d’voorn. daervoor verbindende, als 

voorschr. ingevolg volgende gerichtelijcke procuratie gecompareert Peter 

Eijlers, als geconstitueerde vulmr. van Josina van Veuren, g’assisteert met 

haeren eheman Berendt Luix approbeerde en ratificeerde all’ t’geen haer 

eheman voorschr op den 30ten Junij, in voorgaende reces mag hebben 

voorgenoemen, in het verbinden en beswaeren, van de parcelen landts, onder 

desen gerigte gelegen, genoemt den Sumpel ende Vossebeldt, met beloffte 

hijrtegens niet? te doen, noch te doen?, doch directelick off indirectelick, onder 

renuntiatie van alle exceptien desen enigsins contrarierende, alles in meliori 

forma 

 

1684. den 3den Julij 

Judes et Assessoren ut antea 

 

Ick Joan Norbecke, wegen sijn  
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sijn hoogheit, d’here Prince d’Orange als erffstadtholder in Overijssel, Rigter 

tot Diepenheim, doe condt ende certificiere mits desen, hoe dat voor mij ende 

mijnen coernoeten hijrnae benoempt, op {?} aerde in eijgender persoon 

erschenen is d’erbaeren Josina van Veuren g’adsisteert met haeren eheman, 

d’E: Berendt Luix als haeren man ende mombair in desen, ende bekande 

geconstitueert ende magtig gemaeckt te hebben, gelijck hij alnoch doet cragt 

deses, d’E: Peter Eijlers, procurator om uijt haeren constituentinnen naeme 

t’erschijnen voor t’Ers. Lantgr. van Oldenzael ende aldaer alsodaene 

schultbekentenisse te doen, als sij ingevolge bijgaende requeste, apostille, de 

dato den 29 April 1684, en annexe documenten aen den E: Herman Cost, rigter 

tot Baerne, oprecht en deugdelick schuldich sijn, met belofften van dieselve 

schuldigkeit, op den ersten october aencoemende, te betaelen, verbindende 

bij faute van misbetaelinge ende naerkoeminge vandien, haere vrije 

eijgendoemlijcke goederen, den Sumpel ende Vossebeldt genoemt, in den 

Gerichte van Oldenzael gelegen, submitterende dieselve tot parate executie, 

onder renuntiatie van aenpandinge naer athmaels recht, opbaedinge ende 

aeneijcheninge, alles ingevolg t’geene 
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t’geene, bereits door haeren eheman voornt. op den ersten Junij laestleden, 

hijrin gerigtelick gedaen, ende gepasseert is, ende sulcks uijt naeme van haer 

constituente te ratificeren en approberen, ende voorts, daerinne te handelen 

en te doen t’geene dese saecke sal koemen te vereijsschen, idque cum 

clausulis, ratihabitionis, indemnitatis, caeterisque de jure solitis et necessarijs, 

doen? doch? aldus gerichtelick passeerde, waeraen met mij Rigter 

ondergeschr. aen en over als coernoeten d’ersaeme Hermen Hendricks, ende 
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Jan ten Caete, in oirkonde der waerheit hebbe deses van gerichtswegen 

geteickent ende versegelt, actum Barne den ersten Junij 1684. 

 

Onderstont 

 

J. Noorbeck 

 

1684. den 7. Julij 

Judex Adolph van Rensen 

Ass. Lubb: Waeterham 

Ger: Jan ten Dam 

 

Compareert Wilm Oelen met sijn suster Jennicken, ende g’adsisteert met 

secret. Hulsken, haeren in desen g’admiteerden mombair, bekenden, dat haer 

wijlen vaeder, Wilm Oelen, neffens haer wijlen oem Adriaen Oelen, aen Jacob 

Crabbe en Anna sijn huijsvrouw ingevolg vertoonde gerichtelijcke opdracht in 

dato 1652 door Hindrick ten Luttickhuijs ende Aleidt sijn huisvrouwe ende  
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ende coopbrieff, op den 24 Martij 1660, ende daerop gevolgde betaelinge aen 

Wilm Oelen luijt quitantie in dato den 9 Martij 1684, haer eijgen toebehoirige 

maete in het Lutter Broock in den gerichte Oldenzael, tusschen Sallers gaerden 

ende medeken oeck teindes aen Boeckholts maete gelegen, sulcks voor een 

summa van penningen, d’welcke Wilm Oelen en sijn suster Jenniken voorschr. 

ten vollen bekanden ontfangen te hebben, ende vuldaen te sijn, 

doende deswegen van voorschr. maete volcoemene cessie, transport ende 

opdracht, tot erfflijcken behooff en proufijte van den kooper ende sijne 

erffgenamen, belovende darvoor te staen wagten ende waeren, als nae landtr. 
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behoirt, onder verbandt van haere persoenen en goederen, mede voor alle 

opspraecke ende evictie, onder renuntiatie van alle exceptien, beneficien, 

opwerpselen, so hijrtegens mogten ondernoemen worden, alles sonder arg 

ofte list 

 

1684. den 15den Julij 

Judex Adolph van Rensen 

Assess: Lubb: Waeterham 

Ger: Jan ten Dam 

 

Compareert Jacob Crabbe, uijt die Lutte, g’assisteert met Cornelis Eijlers, en 

secr. Hulsken, in desen ge- 
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g’admitteerde mombairen, bekende voor hem ende sijnen erffgenaemen, 

opgenoemen en ontfangen te hebben, die summa van hondert daeler, ad 

dertig stuijver t’stuck, van den Erw: hern Hindr? Froen, praedicant tot Losser, 

met belofftenisse jaerlix ende alle jaer daervan te betaelen aen voorschr. Froen, 

offte sijne erffgenaemen, vijff derglijcke daelers voor pensioen, waervan het 

erste jaer renthe sal verschienen aenkompstigen Jacobi 1685, ende so 

vervolglick alle jaer, tot die effectuele afflosse toe, d’welcke met denuntiatie 

van 1/4 jaer voor den verschiensdag wedersijts sal vrij staen te doen, ende dat 

uijt comparants eijgen toebehorige maete, in het Lutter Broeck Gerichts 

Oldenzael, tusschen Sallers gaerden ende medeken, ende teindens aen 

Boeckholts maete gelegen, d’welcke in specie voor voorschr. summa wordt 

verbonden, om sich daer aen, in cas van misbetalinge wegens capitael ende 

tverlopene interesse kost ende schaedeloes te mogen verhaelen, alles oprecht 

in meliori forma 
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1684. den 13 7bris 

Judex Adolph van Rensen 

Assess: Ger: Jan ten Dam 

Berent Pott 

 

Erschenen in eigener persoonen, die hooch Edl. Geboorn heer Eustachius Occo 

Brosma, heere toe Borgboeninge, Droste tot Megen, ende de welgbr. Vrou 

Sophia Ignatia van den Camp, geboorn van d’Kloester, met haeren man als 

mumber g’assisteert, en bekande voor haer ende haere erffgenaemen in enen 

vasten erffkoop, ewichlick erfflick, ende onwederropelick verkofft te hebben, 

aen die E: Laurents Wijnties, burger ende koopman tot Linge, haer 

eigendoemlick goet, die Tiggelerie off die Tiggelavent, neffens het annexe 

erve, met alle daertoe gehoirende saij, hoij ende weidelant, den in die Marcke 

Lutte, gerichte van Oldenzael gelegen, ende alle darop tegenwoordig staende 

behuisingen, boijen, timmeratien ende plancken, nijt uijtbescheiden voor vrij 

allodiael onbekommert ende onbeswaert goet, met alle sijne olde ende nije 

recht  
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recht ende gerechtigheden voor een summa van kooppenningen d’welcke 

d’heer ende vrouw verkooperen bekennen tot haren genoegen ontfangen te 

hebben, doen derhalven den kooper voor volenkoemene ende effective 

betaelinge bedancken, ende in optima forma, den eijgendom der voorschr 

goederen, nae lantr. cederen ende transporteren, mits stellende, tot 

verseeckeringe van den kooper pro evictione ende alle swaerigheden, so den 
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kooper desen aengaende, noch te konnen voorkoemen, uijt wat hooffde ende 

saecke dieselve haeren oirsprong mochte nemen, als mede voor alle 

onvermoetlijcke op ende anspraecke ofte quaestie so rentmr. Anthoni Baterbas 

daervoer noch mochte konnen en mogen maecken voor een vaste hijpotheke 

ende verbant in specie, dese volgende erven ende goederen, Luttke Hulst, 

Groote Hulst, Steunebrinck, Dubbelinck, Rickerman, en Steveninck alle in die 

marcke Boe- 
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Boeninge, deses Gerichts gelegen, neffens haer recht ende gerechtigheden, 

ende voorts generaliter alle haere geene uijtgesonderde goederen, hebbende 

ende verkrigende, omme sich in cas van onverhopelijcke swarigheden, sijn 

volcoemen guarrant kost ende schaedeloes daeraen te verhaelen 

 

1684. den 9. octobris 

Judex Adolph van Rensen 

Assess: Lubbertus Waeterham 

Ger: Jan ten Dam 

 

Gecompareert d’heer Eustachius Occo Brosma, ende Sophia Ignatia van den 

Camp, eheluiden tutore viro, bekennende hoe dat sij aen d’heer Joan 

Danckelman, Raet? van sijn Cuerfurstlijcke doorluchtigheit van Brandenborg, 

hebben gecedeert ende gtransporteert seeckere twee obligatien, die een van 

vier hondert, ende d’andre van ses hundert Ricksdal: gepasseert in dato als bij 

d’obligatien t’ersien, sijnde saemen 1000 ricksdal:, staende tot laste van die 

landt ende Graeffschap Benthem, gelijck sij dan dieselve mits desen [alnoch] in 

optima forma, aen voorschr Danckelman alnoch cederen en in optima forma 

transporteren, 
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stellende, tot verseeckeringe ende vulkoemene guarrant vanden heer 

cessionaris, pro evictione ende alle andere opspraecke, so emandt op die 

gecedeerde obligatien mogte konnen offte mogen maecken, haere eigen vrije 

allodiaele havesaete Borgboeninge, so als dieselve in desen Ed: Gerichte is 

gelegen, alles in meliori forma 

 

1684. den 16. 8bris 

Judex Adolph van Rensen 

Assess: Lubbertus Waeterham 

Ger: Jan ten Dam 

 

Compareert Joes Pottkamp, bekende ewiglick erfflick, kummervrij 

onwederlosbaer, verkofft te hebben, doende sulcks kracht deses aen Wilm 

Hesselinck inwoonder des darps Baerne, het Hasselbroecks medeken genaemt, 

met d’ene sijde na het westen aen Stegelemans? medeken, an die ander sijde 

aen BorgJans kinderen lant, gelegen in die Marcke Hasseloe, deses gerichts 

Oldenzael, voor een summa van penningen, d’welcke verkooper voorschr. ten 

vullen bekende ontfangen te hebben, deswegen goeder betaelinge dede 

bedancken, doende deswegen van voorschr. medeken volkoemene cessie, 

transport ende opdracht met beloffte desen verkoop te staen wachten ende 

waeren voor alle evictie opspraecke, onder verbant van sijn persoon ende 

goederen, onder renuntiatie van alle exceptien, beneficien en opwerpselen, so 

hijrtegens mochten genomen worden, alles sonder arg offte list 

 

484 
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1684. den 15. 9bris 

Judex Adolph van Rensen 

Assess: Dr. Verroeten 

Ger: Jan ten Dam 

 

Erschenen Berendt Christen, ende desselffs huisvrou Fenne Falckenkers, 

g’assisteert met voorschr. haer man als mombaer, ende bekenden tsaemen 

verkofft te hebben, aen die E.E. erffgenaemen van wijlen Burgermr. Aernoldt 

Waeterham, haeren eigendoemlijcken Caete, gelegen in die Marcke Lutte des 

gerichts Oldenzael, met alle sijne recht ende gerechticheden, ende 

toebehoirende landerijen, voor ene summa van 400 Car. gulden, so haer 

comparanten ten genoege bekenden vuldaen te sijn, doende derhalven van 

voorschr. Caete, ten behoeve van gmlte. erffgenaemen landtzedelijcke cessie, 

transport ende opdracht onder exspresse conditie nochtans dat haer 

comparanten voorbehouden sal blijven, om binnen vier jaer a dato deses den 

voorschr. Cate met vierhondert gulden, te mogen redimeren en lossen, sulcks 

dat eerst nae die vier jaeren respective desen koop, cessie en opdragt 

onwederropelick sal wesen, ende gehouden worden, hebbende wieders 

comparanten geconditioneert, dat sij van nu aff den Cate, nae Meijerrecht in 

pachte sullen mogen besitten, en gebruicken, darvan jaerlix aen die respective 

voorn. erffgenaemen betaelende twintig Carl. gulden 

 

in de linker marge: 
 
Doordien dese acte op parquement geschreven ter requisitie ende door de 
doet wijlen her Adolph van Rensen, ongeteickent verbleven, is dese acte 
gerenoveert ende op den 26. Jan: 1685 ervintlick 
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gulden, en nae die voorschr. jaeren van losse, dat comparanten haer beijder 

eheluiden levenlanck op gelijcker maniere als voorschr. den Caete sullen 

blijven besitten, en gebruicken, en daer en boven nae dode van haer beijden 

comparanten, dat ene van haere kinderen, (: daertoe bequamst sijnde :) mits 

gevende een redelijcke erffwinninge, de naeste tot den Cate om in die pacht 

nae Meijers rechte te [compareren] succederen, sal wesen, betaelende als 

voeren, jarlix 20 gl. aen pacht, welcke voorschr. koop, cessie ende opdragt, op 

conditien als gemelt, comparanten te staen wachten en waeren beloeven, alles 

in meliori forma 

 

 

1685 den 10den Jannuarij 

Judex Rodolph Wolter van Rensen 

Assess: Lubbertus Waterham 

Ger: Jan ten Dam 

 

Gecompareert die gemeene buermannen der Hengeler Hoorne, buerschap 

Lutte, met consent van Hermen Schepers, ende sijn huijsvrouw Grete, tutore 

viro, ende bekenden voor haer ende haere erffgenaemen (: ingevolg 

coopschedul den 6den 10bris 1684 opgericht :) ewiglick erfflick 

onwederlosbaer, kummervrij onbeswaert, mede van alle achterstendige heren 

lasten, verkofft te hebben gelijck 
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gelijck sij doen cracht deses aen Engbert Meijering, Hille sijn huijsvrouw, een 

hoeckien bouwlandt, omtrent een mudde gesaij, in sijn wal begrepen in die 

Lutte, bij die Puppe, in den Stockert ter eenre en aen Schepers koeweide, die 
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Bus genoemt, ter andere sijde gelegen, voor een summa van penningen, 

welcke voorschr. Buermannen bekenden ontfangen ende tot betaelinge der 

heren lasten g’implojeert te hebben, doende deswegen van voorschr. 

bouwlandt vollkoemen cessie, transport ende opdracht tot erffkoop, behooff 

ende proufijte van den kooper ende sijnen erffgenaemen, beloevende 

denselven te staen wachten ende waeren als sulcks nae landtr. behoirt, onder 

verbandt van haere personen ende geene uijtgesonderde goederen, mede 

voor alle opspraecke, evictie, onder renuntiatie van alle exceptien, beneficien 

opwerpselen, so hijrtegens ondernoemen mochten worden, alles sonder arg 

offte list 

 

1685. den 26. Jann: 

Judex Rodolph Wolter van Rensen 

Assess: Lubbertus Waterham 

Ger: Jan ten Dam 

 

Compareert in desen Eed. Gerigte Jan Cuiper ende desselffs huijsvrou, Ele- 
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Eleonora Becksters?, deselve g’assisteert met voorschr. haer eheman, als 

mombaer, ende hebben bekent, deugdelick schuldich te wesen aen die E. Bmr. 

Joan Swam te Almeloe, die summa van duisent gulden captiael cum interesse, 

tegens 5 per cento, angevangen den 3den 7bris 1681, procederende tvoorschr. 

capitael van g’assigneerde koeppenningen van die huisinge ende hoven wijlen 

Jan Grasdorp junior, van Jan Grasdorp senior, van Jan Grasdorp senior, op ‘t 

Loe gekofft, ende waervoor die huisen ende hoven althans voor die 

onbetaelde kooppenningen verbonden blijven, beloevende comparanten, 

voorschr. capitael cum interesse aen gmle. Bmr. Swam vollenkomentlick met 
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den ersten te ontrichten, ende stellen comparanten tot merder verseeckeringe 

voor so wel eniger maeten noedig, tot een speciael hijpotheque, en 

onderpandt, de voorschr. behuisinge ende hoeven, opt Loe gelegen, waeraen 

sich glte. Bmr. Swam, ten allen tijden bij misbetaelinge kost ende schaedeloes 

sal mogen verhaelen, met versoeck soo nodig dat hijrvan ten behoeve van 

Bmr. Swam, een rigters brieff moge worden gepasseert, alles in meliori forma, 

{?} :  
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1685. den 16 Jannuarij 

Judex Rodolph Wolter van Rensen 

Assess: Dr.? Verroeten 

Ger: Joan ten Dam 

 

Erschenen Berent Cristen, ende desselffs huijsvrouw Fenne Valckenkers, 

g’assisteert met voorschr. haer man als mombaer, ende bekenden tsamen 

verkofft te hebben aen die E. erffgenaeman van wijlen borgmr. Aernoldt 

Waeterham, haeren eigendoemlicken kaeten, gelegen in die Marcke Lutte 

gerigts Oldenzael, met alle sijne recht ende gerechticheden, ende 

toebehoirende landerien, voor eene summa van vier hondert Carl. gulden, so 

haer comparanten ten genoege bekenden vuldaen te sijn, doende derhalven 

van voorschr. Cate ten behoeve van glte. erffgenaemen landtzedelicke cessie, 

transport ende opdracht, onder exspresse conditie nochtans, dat haer 

comparanten voorbehouden sal blieven, ende binnen vier jaer a dato deses 

den voorschr. Caete met vierhondert guldens te mogen redimeren ende 

lossen, sulcks dat eerst nae die vier jaeren, respective desen koop, cessie ende 

opdracht onwederroepelick sal wesen, en gehouden worden, hebbende 

wieders comparanten geconditioneert 



 

 

437

 

489 

 

dat sij van nu aff den Caete, nae meijerrecht in pachte sullen moegen besitten, 

en gebruicken daervan jaerlix aen die resp. voorn. erffgenaemen, betaelende 

twintig Carl. gulden, en nae die voorschr. 4 jaeren van losse, dat comparanten 

haer beider eheluiden, levenlanck, op gelijcker maniere als voorschr. den Caete 

sullen blieven besitten, ende gebruicken, en daeren boven nae doede van haer 

beiden comparanten, dat eene van haer kinderen (: daerto bequamste sijnde :) 

mits gevende een reedelijcke erffwinninge, die naeste tot den Cate, om in die 

pacht, nae meijerrechte te succederen, sal wesen betaelende als voren jaerlix 

20 Carl. gl. an pacht, welcke voorschr. coop. cessie, ende opdracht, op 

conditien als gemelt, comparant te staen wachten ende waeren, beloven, in 

meliori forma {?} 

 

1685. den 27. Jannuarij 

Judex Rodolph Wolt: van Rensen 

Assess: Lubb. Waterham 

Ger: Joes ten Dam 

 

Compareert Jan Roesen, Fenne sijn huijsvrouw, bekennen oprecht ende 

deugdelick schuldich te sijn aen Jan Duivelshoff in die Lutte, een summa van 

vijfftig Carl. gulden, d’welcke jaerlix belooft te verrenten ad .5. per cento, 

anfanck genoemen op Jacobi 1684 en so vervolglick tot die afflosse toe, die  

 

in de linker marge: 
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Deese 50 gulden sijn g’casseert, vermits het capitael door Duivelshof 
vergroetet is ad 80 Carl. gulden glijck t’ersien bij een acte van desen prothocol 
de dato den 10 Augusti 1686  
ergo dit nul crachteloes, possesteert met haren voorschr. eheman 
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die een vierendeel jaers te vooren sal worden gedenuntieert, settet darvoor ten 

onderpande een stuckien hoijgront tusschen koopers ende t’olde erffhuijs 

gelegen, om in cas van misbetaelinge voor capitael als interesse kost ende 

schadeloes te mogen verhaelen, onder verbant van sijn persoon ende generale 

goederen, sonder argelist 

 

1685 den 21ten Martij 

Judex Subst: Secr: Ger: Hulsken 

Asses: Aelbert Bomer schoelmr.  

Jan d’Nije Weeme 

 

Test: 

 

Compareert Jan Jantzen jong gesel in’t olde huis van die olde Weeme tot 

Weerseloe, sijnde kranck van lichaem, doch sijnes verstandes volkoemen 

magtig, willende tot voorkoeminge van dispuiten [sijnen dode] nijt uijt dese 

werelt scheiden, sonder van sijne tijtlijcke goederen die hem Gott d’heere 

verleent heefft, gedisponeert te hebben, soo stelt hij tit. instit: testator tot sijn 

universeel erffgenaeme nae sijn afflievicheit van al sijne so rorende als 

onroerende goederen, obligatien, uijtstaende schulden, actien, crediten, sijnen 

lieven broeder Aelff Jantzen, en dat uijt sonderlicke consideratien hem daertoe 
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moverende, mits dat hij aen sijn suster Aele Jantsen, weduwe van Lucas 

Hindricks, sal hebben uijt te keeren, het gerechte halve part sijner 
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sijner goederen, off naelaetenschap, daerenboven noch aen dieselve uijt te 

keren een stuckien landt van die twe stuckies, bij Leefferinck in den Camp 

gelegen, waermede testator, nae dat dit hem voorgelesen verclaert bij 

hantastinge onbedwongen, met vrijen wille ende voorbedagten raede, aen 

comparant als gesubstitueerde Rigter verclaert sijn uijterste wille te sijn, alles 

sonder arg offte list 

 

1685 den 15. April 

Judex Rod: Wolt: van Rensen 

Assess: Lubb. Waeterham 

Ger: Joan ten Dam 

 

Compareert Jan Deppenbroeck uijt die Lutte ende bekent voir hem ende sijn 

erffgenaemen, ewichlick erfflick onwederlosbaer, cummervrij ende onbeswaert 

verkofft te hebben, gelijck verkoopt kracht deses, sijn eigen toebehoerig 

medeken, tusschen Jan Nijhuis ende voorschr. verkoopers maete, in die Lutte 

gelegen, aen Tonnis Maselant ende Margreta Cocks eheluijden in Oldenzael, 

voor een summa van penningen, die sich vercooper doet bedancken, doende 

deswegen volkoemene cessie, transport ende opdracht van voorschr. 

medeken, tot erffl. behooff en proufijte van den kooper voorschr, beloevende 

nae landtr. te staen wachten ende waeren als t’behoirt, onder verbant van sijn 

persoon en geene uijtgesonderde goederen, mede voor alle opspraecke ende 

evictie, onder renuntiatie van alle exceptien, beneficien, opwerpselen, so hijr 

tegen mochten ondernoemen worden, alles sonder arg offte list 
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1685. den 27 Maij 

Judex Rod: Wolt: van Rensen 

Assess: Fredr: Joest van den Cloester 

Bernh: Potte 

 

Compareert in desen Eedl. Gerigte d’welgbr. Heer Gerhardt Adriaen Rheede 

Hre. van Saesfeldt, voor sich ende als vaeder ende voogt van sijn welgbr. 

onmundige kinderen, ende bekent wel en deugdelick schuldich te wesen, aen 

die E. Barbara ten Cate, weduwe van wijlen Advt. van Hoeven, twe capitael 

summe d’eerste ad twee duisent een hondert Carl. gulden d’andere ad negen 

hondert sessendartig degelicke guldens, t’saemen 3036 glds, volgens obligatie 

den 31ten Maij 1679 door d’Heer comparant ten behoeve van glte. weduwe 

darvan gepasseert, soo mits desen wordt gecasseert, beloevende de 

comparant die voorschr. 3036 guld: jaerlix te verrenten tegens vijff ende een 

halff per cento, en sal die renthe ad 167 gulden 17 stuijvers, voor die eerste 

mael verschienen en betaelt worden, op anstaende St. Merten deses jaers 

1685, ende so vervolglick tot die effectuele betaelinge en afflossinge toe, 

d’eene aen die ander een halff jaer voor den verschijnsdag sal gehouden 

wesen te denuntieren, en aentekundigen 

en tot meerder verseeckerheit, van het voorschr. so stelt comparant tot 

onderpande, ende tot speciale hijpothequen, sijn welgbr. eigendoemlijcke erve 

Stopel, voorts die drij cathersteden Bril?, Wevers en Strenge onder  

 

in de linker marge: 
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Gecompareert Hermannus {?} pastor tot Vresenveen, wegen sijn erwrd: 
schoenmoder vrouwe wed. van wijlen advt. van Hoven versogte ingevolg 
vertoonde hant van voorschr. wed: dat dese acte mochte worden gerojeert, 
gelijk geroijeert wordt mits desen, actum Old: den 28ten Decembris 1700,  
quod attestor  
Ger: Hulsken secret. 
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onder desen gerigte in die marcke Dulder gelegen, waeraen die voorschr. 

weduwe bij misbetaelinge, so wal voor capitael als interesse, haer kost ende 

schaedeloes sal mogen verhaelen, alles in meliori forma, etc 

 

1685, den 1ten Junij 

Judex Rod: Wolter van Rensen 

Assess: Lubb. Waterham 

Ger: Joan ten Dam 

 

Gecompareert Jan van Oldenzael Ursel sijn huijsvrouw, tutore viro, ende 

bekenden, ewiglick erfflick, onwederlosbaer, kummervrij en onbeswaert 

verkofft te hebben, gelijck sij alnoch verkoopen kracht deses, aen Geerdt 

Bellers Aele sijn huijsvrouw, beijde woenende in die Groete Drijne, een kamp 

genaemt den Groeten Pallast, sijnde saij ende hoijlandt, aen den marckpael van 

Hassel ende Doringe op die scheidinge deses gerichtes gelegen, met alle 

sijnen daertoe hoerende gerechticheit ende dat voor een summa van 

penningen diewelcke de verkooperen goeder betaelinge deden bedancken, 

doende deswegen volkoemene cessie, transport ende opdracht, tot erfflick 

behoeff ende proufijte des koopers ende sijne erffgenaemen, met beloffte 
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desen koop te staen wachten ende waeren onder verbant van haere persoon 

ende goederen, mede voor alle 
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opspraecke ende evictie, so hijrtegen enigsins erdacht offte voorgenoemen 

mochte worden, onder renuntiatie van alle exceptien, ende previlegien van 

rechte, desen enigsins contrarierende 

 

1685. den 1.ten Junij 

Judex Rod: Wolter van Rensen 

Assess: Lubb. Waterham 

Ger: Joan ten Dam 

 

Test: 

 

Compareert Jan Wolters van die Nijstadt in die buerschap Lemseloe 

overdenckende [overdenckende] de sterfflickheit menslicker natuiren, de 

gewisheit des dodes, ende die onseeckerheit der uijren van dien, heefft 

gesondt nae den lichaem en verstande, sijn testament off uijterste will, 

naervolgendt g’ordonneert, ende opgerichtet, in den eersten heefft testator (: 

in val sijner eersten afflievicheit :) sijn huijsvrouw Aele Jantsen uijt sonderlicke 

lijffde ende affectie, tot universeele ende wettelicke erffgenaem van alle sijne 

naelaetenschap, so hij met doede ontruimen werdt, off bij erffenisse van 

ouderen off van enige andere vrienden mochte koemen te vervallen, tit: instit. 

gestelt, gelijck hij stelt mits desen, omme dieselve nae dode van testator, 

erfflick ende ewig te hebben, en te holden, te keeren en te wenden, so en als  
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als haer goeden raet sal gedraegen, sonder inspieronge van jemandt, alleenlick 

uijtkerende alle sijne klederen nae sijnen doede, aen desselffs broeder, waer en 

tegens, Aele Jantzen, g’assisteert met secr: Hulsken haeren tot deser saecke 

g’admiteerden mombaer (: inval haerer erster afflievicheit :) uijt reciproquele 

lijffde en affectie haeren eheman voorschr. wedrom heefft gestelt glijck tit: inst: 

stelt mits desen tot universeele erffgenaem van alle haere naelaetenschap so 

sij nae dode ontruimen mogte, om dieselve nae dode testatricis erfflick ende 

ewiglick sijns gevallens te gebruicken, te keeren en te wenden, alleenlick 

uijtkerende, aen testatricis suster alle haere klederen: welckes alles testator 

ende testatrix g’assisteert als vooren haer voorgelesen sijnde, verklaeren dit te 

sijn haer uijterste wille, en effect moge sorteren, hebbende deselve 

onbedwongen, met handt ende monde geconfirmeert, alles sonder arg offte 

list, in meliori forma 
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1685 den 17den Augusti 

Judex Rod: Wolter van Rensen 

Assess: Lubbertus Waterham 

Ger: Joes ten Dam 

 

Compareert in desen Eedl. Gerichte Henrick Rickardts ende Aelken Hoickinck 

sijn huijsvrouwe g’assisteert dieselve met voorschr. haer man als mombaer, 

ende hebben bekent deugdelick schuldich te wesen, aen die E: Roleff Meijer, 

wijnkooper tot Amsterdam ende desselfss huijsvrouw Elsken Tenckinck die 

summa van hondert twintig Carl. gulden spruitende ter saecke van deugdelick 

verstreckte penningen, dewelcke comparanten beloeven jaerlix toe verrenten 

met ses dergelijck guldens, anvangende anstaende St. Michaelis, alsoo dat het 
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erste jaer rente op Michael: 1686 sal koemen te verschienen, ende so 

vervolglick tot de effectuele afflosse toe, dewelcke d’eene den anderen een 

halff jaer voor den verschiensdag sal hebben te denuntieren, stellende 

comparanten tot verseeckeringe vant voorschr. capitael en interesse tot een 

speciael hijpotheq, tot onderpandt haer eigendoemlick landen, in die Marcke 

Rossum naest Hesselman ende Tijthoffs landerijen, en aen 
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aen Rossemer velt bij den Duisteren Vaert gelegen, om in cas van misbetalinge 

so wel van capitael als interesse daeraen haer te verhalen, alles in meliori forma 

 

1685. den 17den Augusti 

Judex Rod: Wolter van Rensen 

Assess: Lubbertus Waterham 

Ger: Joes ten Dam 

 

Compareert d’Hooch Welgebr. Heer Gerrit Adriaen van Rhede, heer tot 

Saesfelt, bekent oprecht ende deuchdelick schuldich te sijn, voor hem, sijne 

erffgenaemen, aen die E. Wessel Arentsen Hagedoorn, offte desselffs 

erffgenaemen, offte harer holder deses brieves, een summa van duisent ende 

vijfftig Carl. gulden, den gulden tot 20 stuver current voor welcke capitael 

verbindende sijnen eijgendoemlicken tijnden, over het geheele erve ende goet 

Geerdinck tot Dulder desen Gerigte onderhoerig, verklaerende de heer 

comparant darbij voornoemden tijnden voor vrij ende allodiael ende met geen 

leenroricheit beswaert tho sijn, ende sal gmlde. Hagedoorn voorschreven 

tijnde, jaerlix op die vervaertijt gebruicken, ende genieten voor die renthen, tot 

die afflosse toe, die d’een den anderen sal vrij staen, doende sulcks aen beider 

sijden een halff jaer voor den  
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den verschijnsdag, edoch laet gmlde. Hagedoorn d’heer van Saesfeldt toe, dat 

hij het voorn. capitael in seven termijnen sal mogen afflossen, met conditie, dat 

Hagedoorn den tijnden so lange sal behouden, ter tijt den laetsten termijn sal 

sijn betaelt, ende die termijnen sodaenig betaelt sijnde, sal naer advenant met 

5 per cento moeten bereeckent worden, die eerste vervaertijt offte perception, 

sal voorn: Hagedoorn op desen Jacobi 1684 genieten en trecken, op welcke tijt 

die losse oeck tot sijner tijt sal moeten geschieden, ende beloofft verders 

d’heere comparant, dese versettinge off cessie, ten allen tijt te staen wachten 

ende waeren, ende des versocht sijnde, beter ende bundiger vestenisse te 

doen, alles in meliori forma 

 

1685 den 4 7bris 

Judex Rod: Wolt: van Rensen 

Assess: Lubbertus Waterham 

Ger: Joes ten Dam 

 

Compareert Dr. Joes Burcherus? Conrector alhijr, geconstitueerde volmr. van 

die weled. Clementia Alegunda Ooms, wed. van wijlen Hr. Henr: van Limborch 

in sijn leven Rigter van Delden, gelijck uijt die geregistreerde volmacht is 

gebleecken en heefft uijt die naem, van sijn vrouw principalinne verklaert 

schuldich te sijn, aen den E. Caspar Hersen, advt. 
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advt. een summa van 451 gl. volgens affreeckeninge tusschen haeren soene 

ende glte. Advt. op den 20ten April 1672 ter praesentie van Fredr: Storck 
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geholden, ende alhijr per copiam authenticam vertoont, welcke summa hij 

beloofft te verrenten tegen 5 per cento ter afflosse ende opsaege van een halff 

jaer, voor den verschijnsdag, stellende uijt die naem sijner vrouw principalinne, 

als bodelholdersche voor glte. summa en renthe hern Hersen tot een speciael 

onderpant gerichtelick haer eigendoemlick teinsvrie maete, genaemt 

d’Garberts maete in die buerschap Hasseloe, gerichts Oldenzael gelegen, om 

in cas van misbetalinge sich kost ende schaedeloes daeraen te verhaelen, met 

praesentatie om beter vestenisse, indien nodig te doen, alles in meliori forma 

 

Tenoir van vulmacht  

 

Wij burgemeisteren Schepenen ende Raet der Stadt Delden, doen kondt ende 

certificeren bij desen, dat voor ons erschenen is, d’weled. Clementia Alegunda 

Ooms, weduwe van wijlen den Hr. Henrick van Limborgh, in sijn leven Rigter 

van Delden, die g’assisteert was met Dr. Puttman Vresen praedicant, en haren 

mumbaer, ende bekande volgens geholdene ende vertoonde affrreeckeninge 

schuldich te sijn aen 
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aen den E. Caspar Hersen, advt. eene summa van vier hondert een en vijfftig 

Carl. gulden, waervoor sijn E. versochte verseeckeringe, ende hijpothecatie, die 

hem niet konde werden geweigert, deswegen sij comparante tot noch toe als 

massaria? ende boedelholdersche van den gemeenen boedel hares sal: mans, 

volle macht gaff aen Dr. Burgerus, ende Balthasar Muntz sampt en sonders om 

uijt haaren naem voor het landtgerichte van Oldensel aen advt. Hersen voor de 

voorschr. summa ende renten te verhijpotheseren, haere eigendoemlicke 

maete in Hasseloe gelegen, omtrent die Losinger? Rijte, achter de Hasseler Aa, 

om in cas van misbetalinge sich kost en schaedeloes te verhaelen, in oirkont 
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dit also voor oir gepasseert is, hebben wij dese vulmacht versegelt, en 

geteeckent, actum Delden den 21?den 7bris 1685 

 

Was geteeckent 

 

Lambert Travest 

Gerrit Lentelinck 

 

L.S. 

 

Concordat: Ger: Hulsken 

 

1685 den 17 Septembris 

Judex Rod: Wolt: van Rensen 

Assess: Lubb: Waterham 

Ger: Joes ten Dam 

 

Compareert Henrick Kuelman koopman tot Laer, heefft vertoont seecker 

vulmacht, in dato den 10den 7bris 1685, stilo novo voor Jan Uphuis Rigter 
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Rigter tot Hosmaer gepasseert , waeruijt consteert, dat Ihre Hooch Wolgbr. 

Gnd: Heer Caspar Stephan van Valcke, tegenwoordig regerender heer ende 

met consent sijner Hoog Wolgbr. Vrouwe moder Heeren broederen ende 

susteren in die [beste ende] bestendigste forma rechtens geconstitueert, ende 

magtig gemaeckt hebben, comparant Kuelman, om uijt constituenten naeme 

aen Detmer Wijnolt, Merriken Lambers, Jan Schulten, Aelken Berentz, Mr. Gerrit 

Steven Smit, Aelken Gerrits, Gerrit Wessels, Anneken Reints, Wolter Jantz, 
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Geertien Hermsen, Henrick Mitsdarp, Sweer Bertelinck, Jurrien Lippinckhoff, 

Swenneken ter Hoeve, Hendrick Gerrits, Mullen Jenneken Jantz, ende haeren 

erffgenaemen te doen cessie, transport ende opdracht, van seecker stucke 

groengrondt, die Vundermaete genaemt, eigendoemlick toebehoerich d’Hoog 

Welgbr: Gnd: heeren Von Valcke, in desen gerigts Oldenzael in Hasseloe 

gelegen, van welcke voorschr. groongrundt off Vundermaete, constituant 

naemens sijner heren principaelen kooperen goeder betaelinge deden 

bedancken, soo doet comparant q.q. nomine principalis mits desen aen 

voorglten. vollkoemene cessie, transport ende opdracht, met belofftenisse 

desen vercoop te staen wachten ende waeren, als sulcks nae lantrechte be- 
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behoirt, onder verbant van sijn persoen, ende geene uijtgesonderde goederen, 

mede voor alle opspraecke, ende evictie, onder renuntiatie van alle exceptien, 

beneficien, opwerpselen, so hijr tegens mogten ondernoemen worden, alles 

oprecht sonder argelist 

 

Tenoir van vulmacht 

 

Ick Johan Uphaus Hoogfurstlicker Munsterische? der Stadt Hosmaer 

verordneter Rigter, tue kundt, undt praege kracht gegenwertigen iudicatis 

documenti, jedermenniglijcken hiermit zu wissenschafft ahn, welcker gestalt in 

nachgesachter gezeugen in gegenwartigkeit fur mich in schein des gerichts 

persoenlick kommen unde erschienen sint, ihre hoog wolgbr. Gndr: Heer 

Caspar Steffan von Valcke, itz. regerender Heer undt met consent {?} undt 

bewilligung seiner hoochwolgbr. Frauwen mutter heeren bruderen undt 

swesteren vermoege daeruber auffgerichteten allerzeidts subscribierten mihr 

voorgezeigter contract, so dan auch ad longum voorgelesen, den 
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hoochadelicken hauses undt guteren, besitzender heer {?} undt erschienen seij 

sagte undt bekante, was maessen er den erenachtbaren Henrick Kulman 

kauffhendeler? auch eingesessen binnen Laar, constituirt auch vollenkoemene 

macht ende gewaldt, wij? solckes in best undt bestendigste forme rechtens {?} 

konte oder mogte gegeben, undt ertheilet hebbe, wij dan? Selbige hiemit in 

meiner undt sunsten meines dazu adhiberten gerichtschreibers, auch 

nachernenter gezeugen gegenwartichkeit, gab undt ertheilte, also undt 

dergestalt, das ernenter sein bevulmagtiger von dem WolEdl. undt 

Hooggelherten hern {?} Hermansen? Cost wolbestalten Rigtern zu Borne, der 

ihre Gnaden, hern von Valcke hooggemeldt, eigenthumlick zubehoriger 

verkauffter guteren oder groengrundt, die Fundermaete genant vereinbahrten 

kauffschilling realiter abforderen undt 
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undt in seinen handen entfangen sollen undt moegen wobeij dar auch 

obgedagter sein constituanten mandatorius kracht gegenwartigen mandats, 

bemagtiget sein solle wolgltn. Heeren Rigtern Cost, des verkaufften guets 

halber, nach dem stijl gebrauck undt landtrechte von Overijssel, gebuhrliche 

cession undt reale updracht zu leisten, auch sonsten alles anders, zu thuen 

undt laessen, was hooch ehrwerter sein principael ihre Gnaden von Valcken 

selbst in persohn gegenwartig, handelen, thun undt laessen sollen konnen 

undt mogen, auch sonsten dijser sachen bewantmis?, der billichkeit nach, 

erforderen wurde mit freijwilliger versprechen, alles was in naemen undt von 

wegen seiner also handelen, thuen undt laessen wordt, fur genhemb zu halten, 

undt ohne einziger contradiction zu ratificiren, auch seiner alsoo constituierter, 

nuhn undt jederzeit zu indemnisiren, undt in allen schadeloes zu halten, wij 

solches in best undt bestendigster forme rechtens undt de stilo eines jeglichen 

gerichtes am bundigsten geschehen kan oder mag, welckes dan alsoo alles 
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Ihro Gnaden Hoochgemelt ad manus meas, et infra scripti mei notarij {?} fast 

undt unverbrochen zu halten, exceptionibus quibuscumque in contrariam 

deservientibus remotis, beij verunterphandung alinger undt jeglicher seiner 

beweeg undt unbeweeglicher haus undt gueteren, appromittert undt 

aengelobet in uhrkundt habe gegenwartiges documentum met dem mihr 

ahnvertrauweten, diesem untengetruckter gewoonlicher gerichts einsiegel 

undt meines b’aideten Gerichtschreibers eigenhandig subscription bekrafftiget, 

soo geschehen beij seins undt in gegenwart, der ern achtbaeren Casparn 

Rubens, undt Diterichen Juestermans, als glaubhafften hijrzu sonderlick 

erbetten undt berueffenen gezeugen, den zehenden monats Septembris ein 

tausent sechs hundert funf undt achzigsten jaers  

{?} onderschreven 

Joannes Uphaus richter M.P.  

 

Legel? stont 

 

Joannes Koenerdinck, Notarius et Judicij Civitatis Horstmariensis scriba scripsit 

et manu propria subscripsit, concordat 

Ger: Hulsken secret.  
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1985. den 12ten 7bris 

Judex Substit. Secr: Hulsken 

Assess: Lubbertus Waterham 

Dre. Verroeten 

 

Compareren in desen Ed: Gerigte Cottman? ende sijn huijsvrouw Geertken uijt 

Boeninge bekennen oprecht ende deugdelick schuldich te wesen aen die E. 
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Ger: Joan te Dam ende sijn huisvrouwe offte erffgenaemen die summa van 

vijffensestig Carl. gl. die hem dese penn: in sijn groete noet tot mondt kost 

ende betaelinge heren schattinge verstreckt heefft, op verleden maij deses 

jaers, beloeven dieselve te verrenten ad 5 per cento, waervan het eerste jaer 

renthe sal verschenen sijn, op Maij 1686, die afflosse met aenkundigung 1/4 

jaers wedersijts voorbehouden, stellende voor capitael et interesse tot een 

speciael onderpandt sijn eigen toebehoirende en onbeswaerden kamp, aen die 

Dinckel gelegen, genaemt den Nijen kamp, groet omtrent .3. mudde landt, om 

sich bij misbetaelinge daeraen kost ende schaedeloes te verhaelen, en tot 

naerder seeckerheit hebben sij beide dit voorschr. onder renuntiatie van allerlei 

exceptien met hantastinge gecorroboreert, alles in meliori forma 
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1685. den 15. 7bris 

Judex Rod: Wolter van Rensen 

Assess: Lubbertus Waterham 

Ger: Joes ten Dam 

 

Compareert in desen Ed. Gerichte die welgbr. Heer Gerhardt Adriaen van 

Rhede, heer van Saesfeldt, voor sich en als legitime voogt en momber van sijn 

welgbr. minderjaerige kinderen, ende heefft bekent deugdelick schuldich te 

wesen, aen de erbare Barbara ten Caete, weduwe van wijlen Advt. Henr: van 

Hoeven, die summa van drij duisent ses ende dertig Carl. gulden, 7 stui 2 penn: 

heerkoemende van verstreckte penningen, volgens obligatie den 31ten maij 

1679 voor desen daervan gepasseert, so mits desen d’heer comparant wil 

hebben gecasseert, beloevende die heer comparant als voorschr. die 

voornoemde 3036 Carl. gulden 7 sui 2 penn: jaerlix aen die glte. weduwe en 

derselver erffgenaemen te verrenten tegens vijff ende een halff per cent, 
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waervan die renthe voor die erste mael sal verschijnen en vervallen op Martini 

deses jaers 1685 en so vervolglick tot die effectuele betaelinge en afflossinge 

van die hoofftsumme so de een d’ander een halff jaer voor den verschijnsdag 

sal hebben te denuntieren, stellende de heer comparaten tot verseeckeringe 

van t’voorgedagte ten 

 

in de linker marge: 
 
Dese acte is ingevolg vertoonde hand van vrouwes? wijlen Advt. Van Hoven, 
ter requisitie van d’hre Herm: Tisperus? praedicant opt Vresenveen, terwiel 
bekande wegens tegenstaende praetensie vuldaen en betaelt te sijn, 
gecasseert en g’annuleert  
actum Old. den 28ten Decembris 1700 
Attestor Ger: Hulsken secret. 
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ten specialen onderpande, ende hijpotheque het erve Stopel neffens die drij 

kaeten, genaemt den Bril?, Strenge, en het Wevershuis, sijnde te saemen vrij 

ende allodiael onder desen eedl. Gerichte in die Marcke Dulder gelegen, om in 

cas van misbetaelinge, so wel van interesse als capitael, daeraen sich te 

verhaelen, alles in meliori forma 

 

1685 den 26 7bris 

Judex Rod: Wolter van Rensen 

Assess: Lubbertus Waterham 

Ger: Joes ten Dam 
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Compareert in desen Eedl. Gerigte Hermen Scheper ende Grete sijne 

huisvrouw g’assisteert deselve met vorschr haer eheman als mumbaer, ende 

heefft op die gedaene arresten van die weduwe van wijlen Geerdt Aemshoff (: 

howel informelick, met arresten tegens comparanten is geprocedeert :) tot 

vermijdinge van kosten en gerustheit van voorschr. weduwe, willen bekennen 

gelijck sij bekennen bij desen, deugdelick aen gle. weduwe Aemshoff  

 

in de linker marge: 
 
tot goldthede?  

 

schuldich te sijn, die summa van hondert ses ricksdl. heerkoemende van 

verstreckte penningen en geleverde waeren, waervan comparanten die 

obligatien so voor desen daer  
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daervan gepasseert, bij desen willen houden gecasseert, belovende 

comparanten die voorschr. 106 ricksdl. jaerlix tegens 5 per cento te verrenten, 

en sal daervan die eerste interesse koemen te verschijnen en vervallen op 

anstaende St. Joan midsoemer ende so vervolglick tot die afflosse toe, 

dewelcke d’eene aen die ander een halff jaer voor die verschijnsdag sal hebben 

te denuntieren, stellende comparanten van t’voorschr. capitael en interesse ten 

speciale hijpotheque en onderpande, haer eigendoemlicke landerien, genaemt 

die Veltgaerden, leggende tusschen die bergen, sijnde omtrent vijff schepel 

gesaies, voorts twee mudde gesaies, liggende aen ‘t rott, en voorts generalick 

alle andere haer comparanten tegenwoordig en naemaels toebehoerende 

goederen, om in cas van misbetaelinge, daeraen sich ten allen tijden te 

moegen verhaelen, alles in meliori forma 
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1685 den 24ten Octobris 

Judex Rod: Wolter van Rensen 

Assess: Lubbertus Waterham 

Ger: Joan ten Dam 

 

Compareert Jan Oltman uijt Bergtum caverende voor hem ende sijne 

erffgenaemen bekent oprecht ende deugdelick schuldich te sijn,aen Berent ten 

Dierselhuis ende Fenne sijn huisvrouwe  
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huijsvrouwe tot Denekamp, ende haeren erffgenaemen, een summa van 

vierhundert Carl. gulden, ad 20 stui het stuck, belovende dieselve te verrenten, 

tegens vijff per cento ende sal die eerste renthe verschenen sijn ende betaelt 

worden op anstaende Martini 1686. ende so vervolglick, tot die effectuele 

betaelinge ende afflosse to, die d’een den anderen een haff jaer voor den 

verschijnsdag sal gehouden wesen te denuntieren en aen te kundigen, ende 

tot meerder verseeckeringe van ‘t voorschr capitael stelt comparant (: met 

approbatie van Hermen Elfferinck uijt die buerschap Denekamp, sijnde oem 

van voorschr Oltmans kinderen, aen sijn eigen? vrouwen sijde alhijr praesent:) 

tot een onderpande ende hijpotheqe, sijn eijgen toebehoirende Caeterstede 

genaemt die Slackhorst, gelegen in die buerschap Boninge, deses gerichts 

Oldenzael, met sijn daertoe behoirende seij hoijlandt, ap en dependentien van 

dien, waeraen voorschr Dierselhuijs, sich bij misbetaelinge so wel voor capitael 

als interesse, kost ende schaedeloes sal mogen verhaelen, alles in meliori 

forma 

 

1685. den 10den Novembris 
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Judex Rod: Wolt: van Rensen 

Assess: Lubbertus Waterham 

Ger: Joan ten Dam 

 

Compareert de weduwe van Steffen Jantsen van Hengeloe geassisteert met 
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met secretaris Hulsken haeren tot deser saecke g’admitteerden mombaer, ter 

praesentie en approbatie bij hantastinge van Lucas Engelbert ende Lucas 

Hegerinck in qualite als mombaeren van voorschr. Steffen Jantzens kinderen, 

ende bekent ewiglick erfflick onwederlosbaer kummervrij ende onbeswaert 

verkofft te hebben, gelijck verkoopt kracht deses, aen Mattheus van den Camp 

ende Sijbilla Hissinck sijn huijsvrouwe tot Hengeloe, haer toebehorige achte 

part van het erve Olerinck, sijnde een vierde part, van het geene so Lucas 

Olerinck in Lutticke Drijne gerichts Odlenzael int gebruick heefft, so wel van 

het huijs ende den busch, als van hoij, saij ende gaerde landt, neffens alle 

praetensie, so sij daerop is hebbende, met alle daertoe behoirende recht ende 

gerechticheit voor een summa van penningen, dewelcke verkooperen goede 

betaelinge deden bedancken, doende deswegen volkoemene cessie, transport 

ende opdracht tot erfflichen behooff ende proufijte des koopers, ende sijne 

erffgenaemen, met beloffte desen koop ten allen tijden te staen wachten ende 

waeren onder verbant van haere persoon, ende geene uijtgesonderde 

goederen, mede voor alle opspraecke ende evictie, so hijrtegens enigsins 

erdacht offte ondernoemen mochte worden, onder renuntiatie van alle 

exceptien ende praevilegie van rechten desen enigsins contrarierende  
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1685. den 21ten 9bris 

Judex Rod: Wolter van Rensen 

Assess: Lubbertus Waterham 

Ger: Joan ten Dam 

 

Compareert Berent ten Hovel, Swenne sijn huijsvrouwe g’assisteert met haeren 

man als mumbaer ende bekanden aen Juffr. Margaretha Wijnties wegens 

resterende pachten ingevolg gehoudene affreeckeninge nae affgetrockene 

betaelinge, tot Martini 1685, incluis verschenen noch suiver ende deuchdelick 

schuldich te sijn een summa van 483 gl. 12 stui, waer inne 18 gulden sijn 

begrepen, so die kinderen hoffmeijers bij magescheidinge der goederen van 

wijlen borgmr. Joest Wijnties, in sijn leven gewesene eijgener van die kotte 

Heuvel sijn te dele gevallen, heerkoemende oeck van pagten van den jaere 

1676 verschenen met belofftenisse in minderinge der voorschr. restierende 

pachten, [sijn vuldaen ende betaelt, edoch sonder interesse], die tusschen dit 

en aenstaende Jacobi 1686 te willen betaelen 57 gl. ende in die volgende jaren 

neffens en boven die lopende pachten, jaerlix 10 Carl. gulden, tot so lange 

ende vele jaeren dat die voorschr. resterende pachten sijn vuldaen ende 

betaelt, edoch sonder interesse, stellende tot verseeckerheit, van Juffer 

Margaretha Wijnties, als eigenerse van den Catten 
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Catten Heuvel voor die gmlte. 483 gl. 12 stuijver, en die noch jaerlixe 

verschienene pachten, tot een speciaele onderpandt en hijpotheque, alle haere 

stucken, mate offte hoijlanden, deels bij het Asblick bij Bethlehem, deels bij 

Toeslag, in die Lutte gelegen, dewelcke daervoor so lange sullen sijn ende 

blijven veronderpandet, tot dat dieselve restierende pachten, ende noch 

verschienende pachten, ten vullen sijn vuldaen ende betaelt. 
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1685. den 30ten 9bris 

Judex Substit. Ger: Hulsken Secret. 

Assess: Oudt borgmr. Balthasar Muntz 

Gerh. Joan ten Damme 

 

Compareert Geertruijt Frantsen, weduwe ende boedelhoudster van wijlen 

Frerick Hesselinck, in desen g’assisteert met Dr. Rutgerus Muntz, als haeren tot 

deser saecken g’eligeerden ende geapprobeerden mombaer, bekennende van 

ontfangene ende gecrediteerde winckelwaeren, schuldich te sijn aen Dr. 

Alexander Spaar, koepman te Deventer, een summa van hondert twe ende 

seventig Carl: gulden, 9 stuij, 8 penn: dewelcke sij comparantinne tegens 

behoirlicke interesse beloeffde te verrenten tot die afflosse toe, die parthijen 

nae voorgaende opsaege van een vierendeel jaers sal vrij staen, waervan het 

eerste jaer renthe op den 30ten 9bris 1686 sal verschenen sijn, stellende 

daervoor tot 
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tot een waer hijpotheqe, als onderpandt haer eijgen toebehoerende stucke 

sailandt in wijlen Derck Wijnties kamp, naest het hecke in Lemseloe, deses 

Gerichts Oldenzael gelegen, groet omtrent vijff schepel gesaij, daeraen voorn. 

Spaar sich ten allen tijden kost, ende schaedeloes sal mogen verhaelen, onder 

renuntiatie van alle exceptien ende beloffte, om des noet ende versocht 

wordende, beter vestenisse te doen, alles in meliori forma 

 

1685 den 17 Decembris 

Judex Rod: Wolter van Rensen 

Assess: Lubb: Waterham 
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Ger: Joes ten Dam 

 

Compareert d’hre Gerhardt Adriaen van Rhede tot Saesfeldt, en bekande 

wegens ontfangene winckelwaeren ende opgenoemene penningen aen Hr. 

Berendt Daminck?, Cremer, koopman tot Deventer, tsaemen schuldich te sijn 

een summa van achthondert Carl. gulden, dewelcke die heer comparant 

belovet te verrenten tegens vijff vant hondert, tot die afflosse toe, die aen 

weersijden nae voorgaende denuntiatie van een vierendeel jaer, sal vrijstaen, 

waervan het eerste jaer renthe op Martini 1686 verschenen sal sijn, alles met 

desen exspressen beding, dat die heer comparant het voorn. capitael ad 800 

gl. met betaelinge van 50, 100 en meerdere guldens nae sijn welgbr. optien sal 

mogen verminderen, mits hijrmede stellende 
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stellende daervoor tot een waer hijpotheeqe, off onderpandt, sijn eigen 

toebehoerende goet, ende erve Schuiringh onder desen Eed. Gerigte in 

Lemseloe gelegen, met alle daertoe behoirende hoge ende lege landerien, 

recht ende gerechticheden, waeruijt gmte. cremer jaerlix dese renthen van den 

meijer off pachtpenningen nae sijn believen sal mogen vorderen, ende in cas 

van noot het voorschr. capitael met den onbetaelden interesse daeraen kost 

ende schaedeloes verhalen, sulcks beloevende hij heer comparant en rentgever 

voor vrij ende allodiael, ende onbeswaert goet te willen staen wachten ende 

waeren, oeck des noot ende versocht wordende voor t’voorseide capitael en 

interesse ten allen tijden betere en meerdere vestenisse te doen, daertoe 

renuntierende van alle exceptien ende praevilegien, wat naemen die oeck 

hebben off erdacht moegen worden, en in’t bijsonder van den regel welcke in 

rechte dicteert, dat geene generale renuntiatie van enige waerde sij, ten waere 

speciale voorginge, alles sonder arg offte list 
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1685 den 18den Decembris 

Judex Rodolph Wolter van Rensen 

Assess: Lubbertus Waterham 

Ger: Joes ten Dam 

 

Erschennen d’E. Berendt van Schaelen Maria d’Langen eheluiden, sij Maria 

g’assisteert met haeren man voorschr. tot dese acte gekoeren, ende 

toegelaetene mumbaer bekanden voor haaer, haere erffgenaemen ende 

naekoemelingen 

 

in de linker marge: 
 
Dese tegenstaende acte is gerenoveert met .2. aparte versegelingen sub datis 
den 25ten aprilis {?}   
ad 200 gl. en den 6 Martij 1692 ad 100 gl. wardoor dese acte gemortificeert 
ende crachteloes 
Ger: Hulsken secret. 
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in reeden gangbaeren gelde, opgenoemen ende ontfangen te hebben, 300 

Carl. gl. van den E. Joes Lambertus Becker, als respective ohm ende mombaer, 

van die onmundige kinderen van wijlen Hermen ten Holt, Sophia Becker 

gewesene eheluijden, met belofftenisse jaerlix ende alle jaer praecise op 

Midwinter met vive van t hondert te verrenten, maeckende jaerlix 15gl. vrij 

geldt, tot die afflosse toe, die d’een den anderen sal vrij staen te doen, doende 

gebruicklicke denuntiatie een halff jaer van te voren, en stellen comparanten 

tot verseeckeringe van die rentheffer, voor een speciael onderpandt, haren 
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eigendoemlicken tijnden, over het erve ende goet Everinck, in die marcke 

Boeninge gelegen, om in cas van misbetaelinge, niet alleen dit capitael maer 

oeick alle renten en kosten, so eenige daerop mogten loopen, kost ende 

schaedeloes te verhaelen, voorts alle haere andere goederen onder exspresse 

renuntiatie van alle exceptien, desen enigsins ter contrarie  

alles oprecht in meliori forma 

 

1686 den 22 Jannuarij 

Judex Rod: Wolter van Rensen 

Assess: Lubbertus Waterham 

Ger: Joes ten Dam 

 

Verseg: 

 

Erschenen die weduwe wijlen Lambert Kemper g’assisteert met Joest Kock, als 

haeren in deser saecke gekoornen mombaer bekande voor mij ende mijne 

koornoten voorschr. uijt kragt van twee verscheiden obligatien d’een 
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d’een ad 50 Carl gl. en die andere ad 45 gl. capitael, sijnde 95 gl. met die darop 

verschenen, ende nae voorgaende reeckeninge noch resterende renten ende 

andere verschoetene ende voor haer betaelde penningen, suijver in alles 

schuldich te sijn, die summa ad hondert negen en sestig Carl. gulden aen Jan 

Wolters, ende Wolter ten Correbrinck, beloevende dieselve jaerlix tot die 

effective afflosse toe, so d’een den anderen een vierdendeel jaers te vooren sal 

denuntieren, tegens 5 per cento te verrenten, stellende tot verseeckeringe van 

van voorschr 169. gl. capitael, met die daertoe verschienende iaerlixe renten, 

tot een speciael onderpandt, haer huijs gelegen op die Nije Stadt bijnnen 
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Weersel met drij stucke gaerden landt, bij Juffers? tot Dulders mailandt 

gelegen, ende een stucke landt op Kivits kamp, omme daeruijt bij faute van 

misbetaelinge, so voor capitael, renthe, ende kosten, haer guarrant en 

schaedeloes te verhaelen, onder beloffte hijrvan ten allen tijden beter 

verseeckeringe te willen doen in forma ampliori 

 

1686 den 23 Jann: 

Judex Rod: Wolter van Rensen 

Assess: Lubbertus Waterham 

Ger: Joes ten Dam 

 

Compareert Jan Aelbers Buschemaecker 
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tot Hengeloe neffens Steeven Aelbers en Wolter Deetmers, als mombaeren van 

voorschr. Busschemakers kinderen, ende bekanden ewiglick erfflick, 

kummervrij en onbeswaert verkofft te hebben gelijck sij allnoch verkoopen 

kracht deses aen Mattheus Camp tot Hengeloe, ende Sibilla Hissing sijn 

huisvrouw, ende haeren erffgenaemen, een stucke landts omtrent van 

derdehalff schepel gesaij, op Encksincks rott tusschen Steven Buschemaeckers 

ende Berent Hinricks landerijen in desen Gerigte Oldenzael gelegen, met 

sodaenig beswaer, als bij die verkopers gebruickt is worden, voor een summa 

van penningen, diewelcke verkooperen voorschr. goeder betaelinge deden 

bedancken, doende deswegen vollkoemene cessie, transport ende opdracht, 

tot erfflick behooff ende proufijte der koopers, ende sijne erffgenaemen, met 

beloffte desen koop te staen wachten ende waeren onder verbant van haere 

personen ende goederen, mede voor alle opspraecke ende evictie, soo 

hijrtegens enigsins erdacht offte voorgenoemen mogte worden, onder 
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renuntiatie van alle exceptien en privilegien van rechte, desen enigsins 

contrarierende 
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1686 den 27?en febr. 

Judex Rod: Wolter van Rensen 

Assess: Lubb: Waterham 

Ger: Joes ten Dam 

 

Verse: 

 

Erschenen Goessen Meierman, Hille sijn huijsvrouw tot Boninge, tutore viro, 

bekennen oprecht ende deugdelick schuldich te sijn, aen Goessen Cuiper ende 

sijn huisvrouw Geese Busschers, ende haeren erffgenaemen een summa van 

vier hondert Carl. gulden, ad 20 stui het stucke, beloevende dieselve jaerlix 

ende alle jaer te verrenten tegens vijff per cento ende so vervolglick, tot die 

effectuele afflosse toe, die d’een den anderen een halff jaer van te vooren sal 

hebben te denuntieren, waervan die eerste rente sal verschijnen op Lechtmisse 

des anstaenden jaers 1687, stellende tot verseeckeringe van voorschr. vier 

hondert Carl gulden, tot een speciael onderpandt, haer eigendoemlicke erve 

Mejerman in Boninge soo van saij hoijlandt, neffens daertoe gehoirende recht 

[recht] ende gerechtigkeit van dien, om bij faute van misbetaelinge, so voor 

capitael als te verschijnene interesse haer guarrant kost en schadeloes te 

verhaelen, onder beloffte hijrvan ten allen tijden beter verseeckeringe te willen 

doen in ampliori forma 
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1686 den 27ten Febr.  

Judex et Assess: ut antea 

 

Compareren Jan van den Busch met Elsken Roesen, eheluiden, tutore viro, 

ende bekanden verkofft te hebben aen Herman Bloemen met Clara Fransen 

eheluiden, haer eigendoemlicke stucke stucke landts, groet een mudde gesais, 

in wijlen Derck Wijnties camp, aen die hegge, naest Egbert Tenckincks landt, in 

Lemseloe gelegen, waervan comparanten bekanden ten enemael wegens die 

belooffde kooppenningen den eersten met den laetsten penninck betaelt ende 

vuldaen te sijn, deden derhalven ten bestendigsten nae rechte ten behoeve 

van gmlte. Bloemen ende sijn voorschr. huisvrouwe behoirlicke cessie, 

transport ende overdragt, met beloffte, om desen koop, en cessie alsoo te 

willen staen wagten ende waeren, gelijck sulcks nae landtr. behoort, alles in 

forma meliori 

 

1686 den 27. Febr.  

Judex Rod: Wolter van Rensen 

Assess: Lubbertus Waterham 

Ger: Joes ten Dam 

 

Vers: {?}   

 

Compareren Hermen Bloemen, met Clara Frantzen eheluiden, tutore viro, en 

bekanden van ontfangen ende  
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ende gecrediteerde winckelwaeren oprecht ende deugdelick schuldich te sijn 

aen die tsamentlicke kinderen ende erffgenaemen Spoors tot Deventer een 
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summa van hondert sestig Carl. gulden, 8 st. 10 penn: dewelcke sij behoeren te 

verrenten tegens vijff ten hondert, waervan het eerste jaer op Petri 1687 

verschenen sal sijn, en so voorts tot die afflosse toe, die parthien met 

aenkondinge van een haff jaer blijfft open staen, verbindende sij comparanten 

voor t’voorschr. capitael ter summa van 160 gl. 8 st. 10 pen: haer eigen 

toebehoirende stucke saj landt, groet een mudde gesaj, soo comparanten van 

Jan van den Busch en Elsken Roesen hebben aengekofft, naest die hegge, ende 

Egbert Tenckincks landt, in wijlen Derck Wijnties kamp, in Lemseloe gelegen 

ende beloeven sij comparanten des versocht wordende ten allen tijden betere 

vestenisse te doen ten einde die renthefferen schaedeloes verblieven alles in 

forma meliori 

 

1686 den 8ten April 

Judex Rodolph Wolter van Rensen 

Assess: Lubb: Waterham 

Ger: Joes ten Dam 

 

Gecompareert ende erscheenen d’E. Joan de Wilde provisor tot Deventer als 

 

520 

 

als geconstitueerde vulmr. van sijn hooggrffl. Excellentie de hre. Ernest Wilm. 

Graeff van Bentheim, Tecklaburg, Steinfurt, undt Limborg ende der hoog Gbre. 

Anna Isabella gravinne tot Bentheim hoogglte. sijn hooggrafl: eheliefste uijt 

kracht van procuratie den 17/7 April 1686 stilo loci gepasseert, in desen Ed: 

Gerigte [gepasseert] vertoent verlesen en van waerden erkent, ende verklaerde 

hij voorschr. vulmr. uijt kracht van sijn glte. procuratie in die beste ende 

bestendigste forma rechtens gecedeert getransporteert en overgedragen te 

hebben gelijck hij also cedeerde, transporteerde ende landtsedelick 
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overdraegde uijt naeme van glte. hre. Graeff ende vrouw Gravinne, kracht 

deses, in plaetze van die weduwe van sal. burgrmr. Cornelis Vos, en d’erffgen: 

Holt so van die cessie op den 29ten Jann: 1683 stilo veteri voor desen ed: 

gerigte gepasseert, koemen aff te wijcken in plaetse van dieselve haere 

resterende, so reële als personeele actien, sijn sijn comparanten hre. principael 

en vrouw principalina op die erven Avest ende Eeckman is competerende, 

beide in desen gerigte van Oldenzael gelegen en 
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en sulcks uijt kracht van een speciale acte, van assignatie en gedaene cessie, in 

dato den 17/7 April 1686, door hoog gmlte. Hre. Graeff en vrouw Gravinne 

geteickent, en besegelt, in desen Ed: Gerigte, wel ende behoirlick vertoont, aen 

desen naervolgenden crediteur, ende interessent van glte. hre. Graeff tot 

betaelinge van haere respective schulden, en deugdelicke achterstallen, gelijck 

daer is aen d’E. Doctor Ernest Wilhelm Wiedenbrugge, en sulcks ten reguarde 

van sijn tot concurrenter en g’assigneerde summa sijner deugdelicke 

achterstallen, ad twee duisent ricksdl. ten welcken effecte hij comparant 

voorschr. in sijne qualiteit met hande, halm en mont, van glte. reële en 

personeele actien op die voorschr erven ende mejerhoeven Avest ende 

Eeckman in die beste en bestendigste forme rechtens dede cessie en transport 

als mede landtsedelicke opdragt, en effectuatie? van het dominium, proprieteit 

en possessie, so sijn comparant Here en vrouw constituentinne op die voorschr 

erven en mejerhoeven Avest en Eeckman sijn hebbende, en sulcks ten erffl. 

proufijte van bovengnoemde crediteur, interessent en sijner erffgenaemen, 

weshalven hij comparant in qualiteit 
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qualiteit als voren daervan nae landtr: van Overijssel was vertijende, en uijt 

gaende, en wedrom die bovengenoemde creditor aen ervende, sonder argelist 

 

1686 den 19den April in Doringe 

Judex Subst. Ger: Hulsken secr. 

Assess: Hindrick Bovinck 

Jan Bovinck 

 

Testament 

 

Erschenen Lambert Blencke jong gesel, kranck van lichaem ende sijnen 

verstandes vulkoemen magtig sijnde, willende uijt dese werlt niet scheiden 

sonder van sijne tijtlicke goederen soo hem Godt d’Here verleent heefft, 

gedisponeert te hebben, soo stelt hij testator tit. instit: tot sijn universeel 

erffgenaem van alle sijne so rorende als onrorende goederen, sijn swager Jan 

Blencke getrout aen sijn suster Aele, mits dat hij sal hebben uijt te keren tot 

een legaet, aen testateurs suster Geesen dochterken, genaemt Aeltien een oije 

met een lam, aen sijn broer Lubberts soontien Gerrit genaemt een oije met een 

lam, als mede aen sijn broer Geert dochterken insgelicks een oije met een lam, 

waermede testator nae dat die hem voorgelesen, verklaert bij hantastinge 

ongedwongen aen comparant als gesubstitueerde Rigter in desen sijn uijterste 

wille te sijn sonder argelist 
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1686 den 20 April 

Judex Rodolph Wolter van Rensen 

Assess: Ger: Joes ten Dam 

Jan Burne 
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Sijn persoenlick in gehegeden Gerigte erschenen, de heer Adriaen Wilhelm 

Bentinck toe Brekelenkamp, ende vrouw Anna Hadewijch van Ense, eheluiden, 

marito tutore, bekende recht deugdelicker schuldt schuldich te sijn en 

aengenoemen te hebben, aen en ten proufijte van Willem Gerritsen tot 

Wijtmen, een capitaele summa van een duisent Carl. gulden, welcke 

penningen, alsoo comparanten respective wijlen vaeder ende schoonvaeder 

d’hre Gerard Adolph Bentinck reets in den jaere 1657 den 9den Junij 

vermogens obligatie op rente hadde genoemen, soo beloven wij comparanten, 

deselve jaerlix ende alle jaer voortaen te verrenten tegens vijff ten hondert, 

diergelijcke guldens, maeckende tsaemen vijfftich gl. waervan dese renthe sal 

koemen te verschijnen op den 9den Junij deses jaers 1686 en so voorts van 

jaer to jaer te betaelen tot die effectuele afflosse toe, die een jeder met 

denuntiatie van een halff jaer te vooren, tot allen tijden, sal vrij ende open 

staen, en stellen voor het voorschr. capitael en rente, van dien, tot een waere 

hijpotheqe en onderpandt haer allodiale vrije en eigendoemlicke erve ende 

goet Olthuijs, in die buerschap Lutte onder desen lantgerichte te Oldenzael 

gelegen, ten einde glte, creditor Wilm Gerritsen sich aen voorn. erve Olthuis en 

effecten van dien, wegens capitael en rente tot 
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tot allen tijden, kost ende schaedeloes sal konnen ende mogen verhalen, maer 

bij so verre die gestipuleerde rente ad 50 Carl. gulden, uijt die lopende pachten 

ende opkomsten des voorschr. erves (: die daervoor in specie mede sijn ende 

blijven verbonden :) door slegt prijs van koorn, misgewas offte anders jaerlix 

kost ende schadeloes niet wel koste worden betaelt, sullen glte. debiteuren in 

alle sodaenig val daervoor in allen deelen moeten responderen en staen onder 

verbintenisse, als nae rechte, ende beloven noch daerbij, op naerder versoeck, 
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van den creditor desselffs erffgenaemen, offte waere eigenaer deses tot allen 

tijden tot verseeckeringe van gementioneerde capitael ende rente van dien 

beter vestenisse te doen, alles sonder arg, ende list in meliori forma 

 

Compareert d’welgbr. Heer Detmer van den Cloester, protesteert, omni meliori 

modo, tegens alsodaene versettinge, van het erve ende goet Olthuis in die 

Lutte, als de welgbr. Heer Bentinck tot den Brekelinckkamp, op huijden aen 

Wilm Gerritsen gedaen konnende daerin niet consenteren, dewiele de heer 

comparant op voorschr. goet naerder recht hebbende gelijck suo temporo sal 

aengewesen worden 
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1686 den 3den Maj 

Judex Rod: Wolter van Rensen 

Assess: Lubb: Waterham 

Ger: Joes ten Dam 

 

ont: ver/:? 

 

Gecompareert Geerdt Arents, neffens sijn schoensoon Jan Frijlinck ende sijn 

huijsvrouwe Aerne Aents, tutore viro, bekenden oprecht ende deugdelick 

schuldich te sijn, wegens verstrecke ende opgenoemene penningen aen 

Christoffer Hampsinck, Margreta sijn huisvrouw, ende haeren erffgenaemen 

een summa ad twee hundert vijfftig Carl: gulden, ad 20 stuij het stuck, 

beloevende dieselve jaerlix ende alle jaer te verrenten tegens 5 per cento tot 

die effectuele afflosse toe, die d’een den anderen een halff jaer van te voren sal 

hebben te denuntieren, waervan die eerste rente sal verschienen op den 3den 

Maj 1687, stellende tot verseeckeringe van voorn. 250 Carl: gulden haer 
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eigendoemlicke huis in Gamlicke neffens alle haere toebehoirende ende gene 

uijtgesondere landerien, recht ende gerechtigheit van dien, om bij faute van 

misbetaelinge, so voor capitael als te verschienene interesse, haer guarrant, 

kost en schadeloes daran te verhaelen, alles sonder arg offte list 
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1686 den 19den Junij 

Judex Rod: Wolter van Rensen 

Assess: Lubb: Waterham 

Ger: Joes ten Dam 

 

{?}   

 

Erschenen in eigener persoon Berent Smeiers met sijn huisvrouw Sophie 

neffens haer broer Jan Leeferinck woonachtich in die marcke Lemseloe, ende 

bekenden dat sij voor haer, haere erffgenaemen ende naekoemelingen, ewich 

erfflick ende onwederropelick voor vrij allodiael en onbeswaert verkofft 

hadden, haere behuisinge, uijtdrift en daerbij gehoirende landerien, met alle 

olde nije ende [olde] toebehoirende recht ende gerechtigheit van dien, 

gelegen op die Nijstadt tot Weerseloe, geheten Leferken Berens woninge ende 

Stoffers huis, ende dat voor een summa van ses hondert daeler, jeder stuck ad 

dertig stuivers aen den E: Hindrick Telgenhoff, Maria sijn huisvrouw die het 

huis met die uijtdrifte, neffens het halve landt gelegen naer Cuipers stege 

heefft, ende Berendt Cuiper ende Hindrick Schulte het ander halve landt 

gekofft hebben, gelegen naer Raeckers stege, waervan die verdeilinge albereits 

geschiet, ende heefft Berent Cuiper sijn part langes sijnen [hege] camp heene 

gekregen, welcke ten gevolge verkoperen 
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verkoperen voornt. bekanden van den kooppenninck, op volgender wiese ten 

vullen betaelt en vuldaen te sijn, te weten 300 daler, aen Geerdt in den Over, 

waermede het goet van te vooren beswaert waer, hondert daler aen 

Severdinck tot Dulder, item noch hondert daler aen Aleidt Stoffers dochter, en 

die rest in gelde sulcks dat de verkoperen niet hebben kunnen verweigeren, 

landtsedelicke cessie ende transport te doen, ten proufite van kooperen, sulcks 

doende alnoch kracht deses, ten geneugen rechtens, ende belooffden 

verkoperen ten allen tijden desen verkoop te staen wachten ende waeren 

onder verbant van haere personen, en goederen in meliori forma 

 

1686 den 19den Junij 

Judex et Assess: ut antea 

 

Gecompareert Hendrick Telgenhoff Maria sijn huisvrouw, sij Maria g’assisteert 

met haren eheman tot deser saecke gekoren ende toegelaeten mombaer, 

voorgevende hoe dat sij die woeninge van Berent Lieferinck met een gedeelte 

van het landt, neffens die uijtdrifte aen haer gekofft hadden, luidt haer 

voorstaende opdracht, dewelcke nochtans uijt kracht van ene versegelinge, in 

dato den 15den augusti 1667 als oeck noch ingevolg acte prothocollair van 

den 11ten Martij 1678 specialick aen Aeltien ende Lubbe in den Over waer 

verbonden, ende also door desen aenkoop, gmlte beswaer hadde moten 

ingevolg termijnen bij koopbrief gestelt 

 

In de linker marge: 
 
Compareert Henr: Telgenhoff, Maria g’assisteert met haren eheman bekent in 
minderinge van dese obligatie tot sijnen laste {?} niet meer over te blieven als 
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100 daler, ten profijte van d’weduwe van Jan ten Oever en bekent Herm: Beer 
junior van dese 100 daler boven gespecificeert vuldaen en betaelt t sijn,  
Old: den 29ten Jann: 1704 
Quod attestor 
Gerh: Hulsken secret. 
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gestelt, affgelosset, en betaelt worden, soo ist, dat comparanten d’E. Geerdt in 

den Over, Deele sijn huisvrouw, versocht hebben, het voorn. beswaer ad 200 

daler op interesse te mogen holden, twelck van renthefferen haer is 

toegestaen, bekanden derhalven bovengemelte eheluiden voor haer ende 

haeren erffgenaemen aen voorn. Geerdt in den Over sijn huisvrouw ende 

erffgenaemen gemelte twee hondert daelder, alnoch deugdelick schuldich te 

sijn, bij desen ende beloeffden dieselve jaerlix ende alle jaer op den 1.ten Maj 

tegens vijff per cento te verrenten, tot de afflosse toe, die d’een den anderen 

vrij sal staen te doen, doende sulcks een halff jaer van te voren aenkundigen, 

en sal die eerste renthe verschenen sijn, op den 1ten Maj 1687, stellende voor 

voorschr. capitael, interest, en kosten (: indien enige darop mogten gaen:) tot 

een speciael hijpothecqe haer eigendoemlicke woninge, geheeten Leeferkes 

Berens woninge, neffens die uijtdrifte ende bij haer gekoffte landerien, daerbij 

gehoirende, gelegen op die Nijstadt in die marcke Lemseloe, voorts alle haere 

andere, so hebbende, als noch verkrigende goederen, om in cas van 

misbetaelinge, haer kost ende schadeloes daeraen te mogen verhaelen, met 

belofftenisse, vesocht sijnde, ten allen tijden betere vestenisse te doen in 

meliori forma 
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1686 den 7den Julij 

Judex Rodolph Wolter van Rensen 

Assess: Lubbertus Waterham 

Ger: Joes ten Dam 

 

Gecompareert ende erschenen Anna Gemers, weduwe van wijlen Jan Meijers, 

g’adsisteert met Doctor Kettwijck, secret. der Stadt Oldenzael haeren in desen 

g’admitteerden mombaer, bekande ewiglick, erfflick onwederlosbaer, 

kummervrij en onbeswaert verkofft te hebben, gelijck verkofft haere eigen 

tobehorig huis en annexe hoff, neffens anhoirende gerechtighiet, tusschen die 

Dinckel ende Puppe, in die Lutte gelegen, aen Secr: Hulsken en sijn huisvrouw 

ende haeren erfgenaemen, voor een summa van penningen, diewelcke 

verkoperse voornt. bekande ten genoegen vuldaen ende betaelt te sijn, 

doende deswegen vollkoemene cessie, transport ende opdracht van voorschr 

huis, en annexe goederen tot erffkoop en proufijte van kooper ende sijnen 

erffgenaemen, belovende voorschr. koop te staen wachten ende waeren, als 

sulcks nae landtr. behoirt, onder verbandt van haere persoene ende geene 

uijtgesonderde goederen, waer die oeck mochten gelegen sijn, mede voor alle 

opspraecke ende evictie, onder renuntiatie van alle exceptien, beneficien, 

opwerpselen, so hijr tegens mogten genoemen worden, sonder argelist 
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1686 den 10den Augusti 

Judex Rodolp Wolter van Rensen 

Assess: Lubb: Waterham 

Ger: Joes ten Dam 

 

{?}   
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Compareert Jan Roesinck, Fenne sijn huisvrouw g’assisteert met Secret. 

Hulsken, bekennen verkofft te hebben, gelijck sij verkopen mits desen, aen Jan 

Duvelshoff in die Lutte, en Aele sijn huisvrouw, en erffgenaemen, een jaerlixe 

los renthe, ad vier Carl: gulden, tegens vijff per cento, ende sulcks uijt 

comparants eigen toebehorige vrij stucke hoijgront en den gaerden bij het 

olde huis in die Lutte gelegen, waeruijt voorschr. renthe voor het eerste jaer sal 

verschijnen, op S: Jacobi 1687, ende so vervolglick, tot die afflosse toe, doende 

comparanten van die glte. vier Carl: gulden mits desen, uijt voorschr haere 

hoijmaete, en gaerden, aen die glte. rentheffer, cessie ende transport, sullende 

niet te min, rentgever die voorschr. jaerlixe renthe mogen redimeren en 

quijtkoopen, met tachtentig Carl: gulden, mits doende een halff jaer voor den 

verschijnsdag die loskundinge, diewelcke die rentheffer mits desen oeck is 

reserverende ende beloven comparanten, dese cessie te staen wachten ende 

waeren, ende des noot naerder ende beter vestenisse te doen in meliori forma 
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1686 den 9den Octobris 

Judex Rod: Wolter van Rensen 

Assess: Lubb: Waterham 

H: Brandt 

 

Compareert Gerh: Hulsken, secretaris, relaterende en gigtende, dat voor hem 

als van hoger overicheit g’stubstitueerde rigter en coernoeten Dr. Steph: 

Kettwijck en praecep: Ger. Joan ten Dam, erschenen sijn, Geerdt ten Baevel, 

Geertken sijn huisvrouw, sij Geertken met haer eheman voornt. g’assisteert als 

mumbaer, en bekanden oprecht en deugdelick schuldich te sijn, aen Aelbert 

Gerritsen, soon van Velthuis in die Lutte, die summa van 30 Carl: gulden, ad 20 
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stui het stuck, voor welcke 30 gulden hij Bavel voorschr. voor de rente jaerlix 

anneempt Aelbert Gerritsen te laeten saijen, op het bequaemste van sijne [op] 

onder den ploog hebbende landerien, twee spint boeckweiten, anfanck 

nemende het eerste jaer 1687, ende so vervolglick tot die opsaege, [ende 

afflosse] toe, d’renthe een halff jaer wedersijts sal vrij staen aen te kondigen, 

ende settet voorschr. 30 gl. ten onderpande, [sijn] haer eigendoemlicke goet 

en moubilien, om in cas van noot sijn guarrant daer te konnen verhaelen, alles 

sonder arg ofte list 
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1686 den 9den Octobris 

Judex Rod: Wolter van Rensen 

Assess: Lubbertus Waterham 

H: Brandt 

 

Compareert Ger: Hulsken, secretaris, relaterende ende gichtende, dat voor 

hem, als van hoger overicheidt gesubstitueerde rigter, en coornoten Dr. Steph: 

Kettwijck en prac: Ger: Joes ten Dam, erschenen sijn Jan Daminck Hindrick sijn 

huisvrouw, sij Hindr: met haer eheman g’assisteert als mumber, neffens sijnen 

soone Bernt Daminck, als erffvolger, hebben bij hantastinge verclaert aen die 

weduwe wijlen Berent in die Westrick in Berghuisen ende haeren erffgenaemen 

schuldich te sijn hundert daler ad 30 stui het stuck, welcke 100 daler voorschr. 

Daminck beloeven te betalen anstaende Jacobi 1687 sonder interesse, waer 

voor ten onderpande gestelt, alle sijn bestialen, als 5 paerden, 4 melcke 

biesten, 4 guste beesten, neffens all sijn saetgewas op het landt staende, 

neffen sijn wagen en ploeg, en inninge des hueses om in cas van misbetalinge, 

sijn guarrant daer aen te konnen verhaelen, alles in meliori forma, sonder arg 

ofte list 
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in de linker marge: 
 
58 st? is ?gkoft 
50 gl? 

 

Oldenzael, den 9. Octobris 1686 

Judex Rod: Wolter van Rensen 

Assess: Lubb: Waterham 

H: Brandt 

 

in de linker marge: 
 
Extr. 
 

Compareert Ger: Hulsken secretaris, relaterende ende gigtende, dat voor hem 

als van hoger overicheidt gestubstitueerde rigter en coernoten Dr. Steph: 

Kettwijck en Prac: Ger: Joes ten Dam gecompareert ende erschenen sijn 

Geertien Roelvinck g’assisteert met haer soon, Jan Roelvinck als mumbaer, en 

bekande verkofft te hebben, gelijck verkofft mits desen aen Wessel ten 

Holthuis en Jenne ter Linden, sijn huisvrouwe haer eigendoemlicke medeken 

gelegen alder naest Lindemans maete, teindens aen Schellekens rijte, in die 

Marcke Doringe gelegen, met alle olde ende nije toebehoirende recht ende 

gerechtigheit voor een summa van penningen, welcke verkooperse goeder 

betaelinge dede bedancken, doet derwegen van voorn: medeken volkoemene 

cessie, transport ende opdragt, met belofftenisse ten allen tijden te staen 
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wachten ende waeren onder verbandt, van haere persoenen ende geene 

uijtgesonderde goederen, sonder arglist 
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1686 den 11ten 8bris 

Judex Rod: Wolter van Rensen 

Assess: Lubb: Waterham 

Ger: Joes ten Dam 

 

Compareert Wonne? Geerdt, Swenne sijn huisvrouw in die Lutte, sij Swenne 

g’assisteert met haeren voorschr. eheman als mumbaer, ende bekenden voor 

haer ende haeren erffgenaemen opgenoemen ende ontfangen te hebben, van 

die beide gebroederen genaemt Jan, sijnde soons van wijlen Geerdt 

Binckhorst, een summa van hundert twalf Carl. gulden, beloevende dieselve te 

verrenten tegens 5 per cento jaerlix, waervan die eerste rente sal verschenen 

sijn, op Michaeli 1687 ad 5 gl. 12 stuij, ende so vervolglick tot die effectuele 

afflosse toe, die wedersijts sal vrij staen een halff jaer voor den verschijnsdag te 

denuntieren, en alsdan in een onverdeilde summa te restitueren, voor welcke 

112 gl. [ende] setten voorschr. comparanten ten waeren onderpande haer 

eigendoemlicke mudde landts, gelegen aen Calters Stegge, om in cas van 

misbetalinge so voer capitael als te verlopene interessen haer guarrandt kost 

en schaedeloes daeraen te verhaelen, alles sonder arg offte list 
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[ {?} ] den 13 9bris 1686 

Judex Rod: Wolter van Rensen 

Assess: Lubbertus Waterham 
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Ger: Joes ten Dam 

 

Test: 

 

Compareert Gerh: Hulsken relaterende ende gichtende, dat voor hem als van 

hoger overicheit gesubstitueerde rigter en coernoeten, pastor Rotger: Eibergen 

van het hoochadl: Stiftt Weerseloe, en Arent Berentsen erschenen Jan Cluppel 

op die Niestadt aldaer, kranck van lichaem en sijns verstandts volkoemen 

magtich sijnde, willende uijt dese werelt niet scheiden, sonder van sijne 

tijtlijcke goederen so hem Godt d’here verleent heefft, gedisponeert te 

hebben, soo stelt hij testator tot sijn universeel erffgnaem bij tit. van institutie 

van alle sijne naelaetenschap, so rorende als onrorende goederen, als mede 

van anstaende erffenisse, hoe die ock vallen mogte, sonder aen jemandt 

daervan ijts uijt te keren, sijn lieve huisvrouwe, Geese Hermsen, om daermede 

nae testatoris doet te schalten en te walten, nae haer welbehaegen, sonder 

inspieringe van jemant, waer en tegens die ehevrouw Geese voorschr. 

g’adsisteert met voorschr. Pastor Eibergen als mumber, sijnde gesondt van 

lichaem haer verstandt vollkoemen magtig, stelt inval haerer  
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haerer erste afflievicheit, uijt reciproqueele liefde ende affectie haeren eheman 

voorschr. in val langstlevende verbliefft, tit: inst: tot universeele erffgenaem, 

van alle haere naelaetenschap, so rorende, als onrorende goederen, neffens 

anstaende erffenisse, van dieselve nae testatricis doede te keren en te wenden, 

sijns gevallens, sonder aen jemandt darvan ijts uijt te keren, dit alles, nae dat 

haer beiden dit voorgelesen hebben tselve haer uijterste wille bij hantastinge 

ende monde verklaert te sijn sonder argelist 
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1686 den .4. Decembris 

Judex Rod: Wolter van Rensen 

Assess: Lubbertus Waterham 

Ger: Joes ten Dam 

 

in de linker marge: 
 
Vers: 
 

Gecompareert Jacob Nijhoff quartiermeister, neffens Hermken Eisinck 

huisvrouw van Berendt d’Graeff g’assisteert voorschr. Hermken die Graeff met 

Secr: Hulsken haren in desen versogten en g’admiteerden mumbaer, en doet 

hij gmlte. Nijhoff, kracht gerichtelicke procuratie de dato den 27ten April 1686, 

voor die Magistraet van Oldenzael 
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Oldenzael, hijrtoe specialick gepasseert, alhijr vertoont en in waerden erkant, 

alsmede voorn: Hermken Eisinck, g’assisteert als vooren, stellen comparanten, 

tot een special hijpothecqe en waeren [onder] onderpande, die Camp van 

Berendt die Graeff, ter sijden Valckenkers landt, nae het veldt nae Crabben 

Jacobs huis gelegen, aen die E. Joan Pott, Geesken Leeffers, eheluiden, om 

daeraen off uijt te mogen verhaelen alle hinder en schaede, soo hem wegen 

den verkofften off gepermitteerden kamp, den Luttken Woortkamp genaemt, 

wegen een gepraetendeerde uijtgaeve aen t’capitael alhijr mochte 

overkoemen, sonder argelist 

 

1686 den 11. Decembris 

Judex Rod: Wolter van Rensen 



 

 

479

Assess: Lubb: Waterham 

Ger: Joes ten Dam 

 

in de linker marge: 
 
Vers: 
 

Compareert wed: Aelken Wolbers, neffens haer soon Hermen Wolbers uijt 

Lemselo als erffvolger, sij Aelken g’assisteert met Lubb: Waterham als 

g’admitteerde mumbaer in desen bekanden oprecht en deuchdelick schuldich 

te sijn aen Hindrick Kistemaeker Jennicken Leschers eheluiden ende haeren 

erffgenaemen die summa van 42 Carl. gulden, belooven darvan jaerlix te 

betalen tegens 
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tegens 5 per cento 42? stuivers, waervan het eerste jaer rente sal verschenen 

sijn op den 1sten jannuari 1688, ende so vervolglick tot die effectuele afflosse 

toe, die wedersijts een halff jaer voor den verschijnsdag sal vrij staen te 

denuntieren, voor welcke 42 Carl gulden, sij comparanten ten onderpande 

stellen haer eigendoemlicke vrije stucke landt omtrent 3. schepel gesaij, soo sij 

van die gemeene buermannen (: tot betaelinge heren lasten :) hebben aen haer 

gekofft, gelegen aent Bercken Rott, in die marcke Lemseloe om in cas van 

misbetaelinge so voor capitael als te verschienene interesse haer kost ende 

schaedeloes daeran [kost] te verhaelen, sonder argelist 

 

1687 den 10den Jann. 

Judex Rod: Wolter van Rensen 

Assess: Lubb: Waterham 
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Ger: Joes ten Dam 

 

in de linker marge: 
 
Vers: {?}   

 

Compareert Lucas Bethlehem, Ale Regters eheluiden [tutore marito] sij, Ale, 

g’assisteert met haren voorschr. eheman als mumbaer, ende bekende 

opgenomen en ontfangen te hebben aen contante penningen die summa van 

150 Carl: gl. van Herm Duvelshoff alias Saller, Fenne sijn 

 

in de linker marge: 
 
Dese acte is gemortificeert termino? d’pastor Froen? van Losser dese summa 
affgelost ende vergroetet tot 200 gl. gelijck en als t ersien ten prothocollo sub 
dato den 10den martij 1693 
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sijn huisvrouw, belovende dieselve te verrenten tegens 5 pro cento jaerlix, 

waervan die eerste rente, sal verschenen sijn acht dagen voor kersmis 

anstaenden jaers 1688, ad 7 gl.10 stuijver, ende so vervolglick tot die effectuele 

afflosse toe, die wedersijts een halff jaer voor den verschijnsdag sal vrij staen te 

denuntieren, ende alsdan in een onverdeilde summa te restitueren, en betalen, 

voor welcke 150 Carl. gulden capitael voorschr. comparanten stellen tot een 

hijpothecqe ende waeren onderpande haer eigendoemlicke huis Bethlehem 

genaemt, ende annexe landerien, gelegen indie marcke Lutte gerichts 

Oldenzael, om in cas van misbetaelinge, so voor capitael als te verlopenen 
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interessen, haer guarrant altijt kost ende schaedeloes te konnen ende mogen 

verhaelen, sonder argelist 

 

1687 den 10den jann: 

Judex Rod: Wolter van Rensen 

Assess: Lubb: Waterham 

H. Brandt 

 

Vers: 

 

Erschenen in eigener persoon Hermen ten Oorthuis Ursele Mullers eheluiden, 

tutore marito, ende bekenden wegens opgenomene ende te dancke 

ontfangene penningen aen Adriaen Mullers, alias Splinter en Geertken 

Splinters eheluiden oprecht ende  
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ende deugdelick schuldich te sijn, die summa van twee hundert guldens, ad 20 

stui het stuck, belovende dese summa voorschr. van 200 gl.jaerlix te verrenten 

tegens ses vant hundert, edoch mits dat de rentgeveren binnen twee maenden 

nae den verschiensdag praeciselick betaelende, ende anders niet, met vijff vant 

hondert sullen konnen vulstaen, waer van ‘t eerste jaer op Michaeli 1687 

verschenen sal sijn, ende sulcks tot die effectuele afflosse toe, die d’een den 

anderen een vierendeel jaers voor den verschijnsdag sal mogen ende moten 

loskundigen, renuntierende sij comparanten van alle contrarierende exceptien, 

specialick van die exceptie van ongetelden gelde, ende verbinden voor desen 

alles generalick haere personen ende goederen, ende int bijsonder Slingen 

Maete, gelegen in den Gerigte van Oldenzael Marque Boeningen, tusschen 

Boltkamps ende Aelberinck in die Meckelhorst maete, achter die Meckelhorst, 
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om sich daer aen ten allen tijden, kost ende schaedeloes te mogen verhaelen, 

met exspresse beloffte, om des versogt sijnde, althoes naerdere en betere 

vestenisse te doen, sonder argelist 
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1687 den 10den Jannuarij 

Verwalter Rigter Raterinck Gesubst. in desen 

Assess: Bern: Mejerinck 

Lubb: Waterham 

 

Vers: 

 

Persoonlick erschenen in desen gerichte Dmn?. Gerhard Veltkamp, Jan van 

Sloot, Jan Gerhard Veltkamp, in qualiteit als respective holtrigter en 

gecommitteerde goetheren van die marcke Gamlicke ende vervangende, ende 

sich starck maeckende, voor hare consorten ende bekenden, voor een summa 

geldts haer den eersten [dag] met den laetsten penninck ten genoege vuldaen, 

ende ten behoeve van die gemeene Marcke g’imploijeert an sijn welgbr. 

d’heere Rodolph Wolter van Rense, Rigter tot Oldenzael ende desselfs 

erffgenaemen off trower holder deses, verkofft, gecedeert en overgedragen te 

hebben, verkopende, cederende en overdragende in ende vermits desen, een 

huisplaetse genaemt Soppe, met een stucke grundes tot een gaerde, en een 

uijtdriffte in desen Gerigte van Oldenzael in buerschup Gamlicke, naer off bij 

den Esch, ant Veldt offt Broeck omtrent Hoevel en Costerinck gelegen, darvan 

met handt en mondt ten behoeve van den cooper en desselffs erfgenaemen 

met vollenkoemene uijtganck en ontgoedinge vertijde, ende beloevende dese 

koop te staen wagten en waren glijck recht en gewoonheit is, sonder argelist 
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1687 den 10den Jann: 

Verwalter Rigter Raterinck Gesubst. in desen 

Assess: Bern: Mejerinck 

Lubb: Waterham 

 

in de linker marge: 
 
Vacat. 
 

Persoonlick in desen Gerigte erschenen Dominus? Gerh: Veltkamp, Jan van 

Sloot, Jan Gerard Veltkamp in qualite als respective holtrichteren  

 

in de linker marge:  
 
staet hijr voorn. 
 

en gecommitteerde goetheeren van die marcke Gamlicke, ende vervangende 

ende sich starck maeckende voor haere consorten, ende bekenden voor een 

summa geldes, haer den eersten met den laetsten penninck ten genoege 

vuldaen, ende ten behoeve van de gemeene Marque g’imploijeert, en sijn 

welgbr. de hre. Rodolph Wolter van Rensen, rigter tot Oldenzael ende desselfs 

erffgn. off trouwer holder deses verkofft gecedeert en overgedragen te 

hebben, verkopende, cederende en overdragende in en vermits desen, een 

huisplaetse genaemt Soppe, met een stucke grondes tot een gaerde en een 

uijtdrifte, in den gerigte van Oldenzael ende buerschap Gamlicke, naest off bij 

den Esch aent Veldt offte Broeck, omtrent Hoevel en Costerinck gelegen, 

darvan met handt ende mondt, ten behoeve van den kooper en desselffs 
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erffgenaemen met vollenkoemene uijtganck ende ontgoedinge vertiede, ende 

beloevende desen koop te staen wagten ende waeren gelijck recht ende 

gewoonheit is  

sonder argelist 
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1687 den 10den Jannuarij 

Verwalter Rigter Raterinck Gesubst. in desen 

Assess: Lubb: Waterham 

Herm: Brandt 

 

in de linker marge: 

 

Vers. 
 

Erschenen in eigener persoon Adriaen Muller alias Splinter, Geertien Splinter 

eheluiden marito tutore, ende bekenden wegens opgenoemene ende 

ontfangene penningen, van die welgbr. Hre. Roldolph Wolter van Rensen, 

Rigter tot Oldenzael, oprecht ende deugdelijck schuldich te sijn, een capitael 

summa van vijff hondert Carl: gulden ad 20 stuij: het stucke, welcke vijff 

hondert gulden beloeffden te verrenten tegens ses vant hondert jaerlix, edoch 

dat de rentgeveren, binnen een vierendeel jaers, nae den verschiensdag 

praeciselick betalende, ende anders niet met vijff vant hondert sullen konnen 

vulstaen, waervan het eerste jaer op Michaeli 1687 verschenen sal sijn, ende 

sulcks tot die effective afflosse toe, die d’een den anderen, een vierendeel jaers 

voor den verschiensdag sal mogen en moeten loskundigen, renuntierende sij 

comparanten van alle contrarierende exceptien, specialick van ongetelden 

gelde, ende verbindende voor desen allen generalick haer persoenen en 
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goederen int besonder Splinters Caete, soo huis, als landt, te weeten, twee 

kampen, die eene groot omtrent 6. mudde gesais, en die ander omtrent twee 

mudde, liggende aen Splinters 
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Splinters huijs, die Bloom maete, groot twee koeweide, gelegen op den weg 

Marsch, tusschen Jan Vootmans kamp, en die pastorie van Denekamps 

Knipperie, Koorts maete omtrent groot een dag werck maiens, gelegen in die 

Boniger Broeck, schietende tusschen de hre. Voets ende Gronemans meede, 

met alle sijne, ende haere oude ende nijwe recht ende gerechtigheden, alle 

gelegen in den gerigte van Oldenzael, Marcque Boeninge, om sich daeraen ten 

allen tijde kost ende schaedeloes te mogen verhalen, met exspresse beloffte, 

om des versogt sijnde, althoes naerdere ende betere vestenisse te doen, 

sonder argelist 

 

1687. den 10den Jannuarij 

Verwalter Rigter Jan Raterinck subst. in desen 

Assess: Lubb: Waterham 

Herm: Brandt 

 

in de linker marge: 
 
Vers. 
 

Erschenen in eigener persoon Merten Bertelinck, Trijne Goessen ten 

Lechtenberg, eheluiden, tutore marito, ende bekenden, wegens opgenoemene 

ende te dancke ontfangene penningen aen die welgbr. Anna Geertruit van den 

Cloester vrouwe weduwe Rensens, oprecht ende deugdelick schuldich te sijn, 
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een capitaele summa van 500 Carl: gulden ad 20 stuij tstuck, welcke vijff 

hondert guldens, belooffden te verrenten, tegens ses vant hondert  
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hondert jaerlix, edoch mits dat die rentgeveren, binnen een vierendeel jaers 

nae den verschiens dag praeciselick betaelende, ende anders niet, met vijff 

vant hundert sullen kunnen vulstaen warvan het eerste jaer, den eersten 

septembris 1687 verschenen sal sijn, ende sulcks tot die effective afflosse toe, 

die d’een den anderen een vierendeel jaers voor den verschiensdag sal mogen, 

ende moeten loskundigen, renuntierende sij comparanten van alle 

contrarierende exceptien, specialick van die exceptie van ungetelden gelde, 

ende verbindende voor desen allen generalick haere persoenen en goederen, 

ende int bisonder Bertelincks woeninge soo huis, hoff en bijliggende landerien, 

gelegen in den gerigte Oldenzael opt Lemseler en Rossumer Meneveldt, groot 

ruim vier mudde gesais, schietende met d’eene sijde aen Jan Lashofs landt, 

met die andere sijdt aen die Rumeler Stege, en d’ene endt aen Cuipers Stegge, 

met een uijtdrifft alle recht ende gerechticheden, om sich daeraen ten allen 

tijde kost ende schaedeloes te mogen verhaelen, met exspresse beloffte om 

des versocht sijnde althoes naerdere ende betere vestenisse te doen, sonder 

argelist 
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1687 den 10 den Jannuarij 

[Verwalter Rigter Jan Raterinck {?} {?} ] 

[ {?} {?} ] Judex Rod: Wolter van Rensen 

Assess: Lubb: Waterham 

Herm: Brandt 
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in de linker marge: 
 
{?}  

Erschenen in eigener persoon Lucas Ottinck, Heile Splinters eheluiden, tutore 

marito, ende bekennen wegen opgenoeme ende ontfangene penningen, 

oprecht ende deugdelick schuldich te sijn, aen Adriaen Muller, alias Splinter, 

ende Geertien Splinters eheluiden, en derselven erffgenaemen, een summa van 

hundert gulden ad 20 stui t stuck, belooffden diese summa te verrenten tegens 

ses vant hondert jaerlix, edoch dat die rentgeveren, binnen 2 maenden nae 

den verschiensdag, praeciselick betaelende, [praecise] met vijff [vant hondert] 

vant hundert, ende anders niet sullen kunnen vulstaen, ende sulcks tot die 

effective afflosse toe, die d’eene den anderen een vierendeel jaers voor den 

verschiensdag, sal mogen en moten loskundigen, renuntierende sij 

comparanten, van alle contrarierende exceptien, specialick van ongetelden 

gelde, ende verbindende voor desen generalick, haere persoonen ende 

goederen, ende int besonder, een stucke saijlandt, groet omtrent ses schepel 

gesais, gelegen op Kuipers kamp, achter die Meckelhorst 
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Meckelhorst, in den gerigte Oldenzael Marcque Boninge, om sich daeraen ten 

allen tijden, kost ende schaedeloes te mogen verhaelen, met exspresse 

beloften, om des versocht sijnde, althoes naerdere ende betere vestenisse te 

doen, sonder argelist 

 

1687. den 12ten Jannuarij 

Judex Rod: Wolter van Rensen 

Assess: Joes Ger: Veltkamp 
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Herm: Brandt 

 

in de linker marge: 
 
Entr:?   

 

Erschenen in desen Gerigte d’E. Adolph Borgerinck, der rechten doctor, als 

vulmagtiger van die erbare Martina Robers, weduwe van wijlen Henr: Wijnties, 

in sijn leven burger tot Oldenzael omme uijt constituantinnen naeme, en 

wegens dieselve te doen cessie ende transport, gelijck dieselve cedeert, ende 

transporteert mits desen, aen Jan Egbers haeren schoensoone, ende 

Swenneken Wijnties eheluiden, en haer beider erffgenaemen, alsodaenen 

tijnden groff ende smal, genaemt den Heerschen tijnden, gelegen in die 

buerschup Losser, gerichts Oldenzael, voor een summa van penningen, 

waervan sich comparante goeder betaelinge bedanckte, renuntierende dien 

ten gevolge, van alle recht ende praetensie, soo sij constituantinne daer oijt op 

mogt hebben gehadt, tot proufijt van Jan Egbers ende Swenneken Wijnties, 

eheluijden, ende haerer beider erffgenaemen voorschr, belovende dese cessie 

te staen wachten ende waeren, als sulcks nae landtr. behoirt, sonder argelist 
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Tenoir van vulmacht 

 

Wij Borgemeistern Schepenen ende Raeden der Stadt Oetmersen, doen kundt 

ende certificeren in ende kracht deses, hoe dat voor ons in eigener persoon, 

gecompareert ende erschenen is, de erbaere Martina Robers, wed: van wijlen 

Hindrick Wijnties in sijn leven burger tot Oldenzael g’assisteert in desen met 

Theodorus Huisken, secr: deser stadt, als haeren gekoren ende van ons 
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g’admitteerden mombaer, ende heefft in die bestendigste forma rechtens 

verklaert vulmagtig gemaeckt te hebben, doende sulcks bij desen, den Ed. 

hooggeleerden Hr. Adolph Borgerinck, der rechten doctor, omme uijt 

constiutantinnen naeme, ende wegens deselve te doen cessie ende opdracht, 

aen Joan Egbers haeren schoensoon, ende Swenneken Wijnties eheluiden, van 

alsodaenen tijnden groff ende smal, genaemt den Heerschen tijnden gelegen 

in die Buerschap Losser, gerichte van Oldenzael, voor een summa van 

penningen, waervan sich comparante goeder betaelinge bedanckte, 

renuntierende dien ten gevolge, van alle recht ende praetensie, soo sij 

comparantinne daer oijt op mogte hebben gehadt, tot proufijt van Jan Egbers 

voorschr. 

Gelovende voorts, sij constituantinne van waerden te houden, alle hetgeene 

die Hre. geconstitueerde in dese saecke, sal hebben te doen naer recht, met 

exspresse verbintenisse van sijn Ed: allen tijden te willen indemniseren, en 

schaedeloes te houden in waerheits oirkonde, hebben wij desen met onse 

stadts secrete segel ende secretarius subscriptie doen bekragtigen den 8ten 

Jann: 1687 

 

Onderstont 

 

ter ordonn: 

{?} Ger: Hulsken secret. 

Theodorus Huisken secret 
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1687 den 12 Februarij 

Judex Rod: Wolter van Rensen 

Assess: Ger: Joes ten Dam 
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H: Brandt 

 

in de linker marge: 
 
vers. 
 

Erschenen in eigener persoon Geerdt Cottman Geertien van Eveloe sijn 

huisvrouw, tutore marito, ende bekenden wegen opgenoemene ende 

ontfangene penningen oprecht ende deugdelick schuldich te sijn aen die 

erffgenaemen wijlen Borgmr. Arnoldt Waterham een summa van tachentig 

daler ad 20 st t stuck, beloven dieselve summa te verrenten tegens 5 per cento, 

waervan die eerste renthe sal verschenen sijn den 12den Febr. 1688 ende 

sulcks tot die effectuele afflosse toe, die d’een den anderen een vierendeel 

jaers sal mogen ende moeten loskundigen, renuntierende sij comparanten van 

alle contrarierende exceptien, specialick van ongetelden gelde, verbinden voor 

desen generalick haere persoonen ende goederen, ende int bijsonder haer 

eigen toebehorige veltkempken groet omtrent vijff schepel gesais, liggende 

nae het velt, schietende met den enen endt aen die schoppe ende met den 

anderen endt aen een coeweide, om haer daeraen ten allen tijden kost ende 

schaedeloes te mogen verhaelen, met exspresse belofften, om des versocht 

sijnde, althoes naerdere en betere vestenisse te doen, sonder argelist 

 

1687 den 12den Febr.  

Judex Rod: Wolter van Rensen 

Assess: Ger: Joes ten Dam 

H. Brandt 

 

Erschenen in eigener persoon Diderick van Floddrup, Margreta Elisabeth 

Beveren, eheluiden, marito tutore, ende bekenden wegens 
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wegen opgenoemene ende ontfangene penningen, oprecht ende deugdelick 

schuldich te sijn aen die erffgenaemen wijlen Borgmr. Aernoldt Waterham een 

summa van hundert vijfftig Carl: gulden, ad 20 stuij t stuck, beloven dieselve 

summa te verrenten tegens vijff per cento jaerlix, waeran die eerste rente sal 

verschienen den 12 Febr. aenstaenden jaers 1688, ende so vervolglick tot die 

effectuele afflosse toe, die d’een den anderen een vierendeel jaers voor den 

verschiensdag sal mogen ende moeten loskundigen, renuntierende sij 

comparanten van alle contrarierende exceptien, specialick van ongetelden 

gelde, verbinden voor dese generalick haere personen ende goederen, en in 

specie de kotte Achteress, gelegen in die Lutte, naest die cotte Crocks en Avest 

aldaer in eigendoemlicke recht soo comparanten op voorn. cotte Achteress sijn 

hebbende, om daeraen ten allen tijden kost ende schaedeloes te mogen 

verhaelen, met exspresse belofften, om des versocht sijnde, althoes naerdere 

ende betere vestenisse te doen, sonder argelist 

 

1687 den 12den Febr.  

Judex Rod: Wolter van Rensen 

Assess: Lubb: Waterham 

Ger: Joes ten Dam 

 

Erschenen in eigener persoon Berent in der Nije Kraecke neffens sijn  
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sijn huisvrouw Hermken, marito tutore, uijt Doringe deses gerichts, ende 

bekenden oprecht ende deugdelick schuldich te sijn aen het Erw: [Capitell] 
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Constistorium alhijr een summa van twee hundert Carl: gulden, beloven 

dieselve summa te verrenten tegens vijff per cento jaerlix, waervan die eerste 

rente sal verschenen sijn op den 12ten Febr. anstaenden jaers 1688 ende sulcks 

tot die effectuele aflosse toe, die d’een den anderen een vierendel jaers voor 

den verschiensdag sal mogen loskundigen, renuntierende sij comparanten van 

alle contrarierende exceptien, in specie van ongetelden gelde, verbinden voor 

dese summa en ‘t erschienene off verlopene interesse haere personen ende 

goederen, en int bijsonder haer eigendoemlicke huis genaemt die Nije 

Kraecke, neffens haren eigen vrienkamp in Doringe gelegen om daeran ten 

allen tijden kost ende schaedeloes te mogen verhalen, met exspresse belofften 

om des versocht sijnde, althoes naerdere en betere vestenisse te doen, sonder 

argelist 

 

1687 den 12den Febr.  

Judex Rod: Wolter van Rensen 

Assess: Lubb: Waterham 

H. Brandt 

 

in de linker marge: 
 
Extr. 
{?} {?}   

 

Erschenen in eigener persoon Jan Egbers van Oetmarsen, Swaentien Wijnties 

eheluiden marito tutore, ende bekanden wegens opgenoeme ende ontfangene 

penningen oprecht ende deugdelick schuldich te sijn aen den E: Lucas 

Verwolde tot  
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tot Enscheide een summa van acht hondert Carl: gulden ad 20 stuijver het 

stucke, belovende die selve summa te verrenten tegens [vijff] ses vant hondert 

jaerlix, waervan die eerste rente sal verschenen sijn op vastel avent anstaenden 

jaers 1688 [ ende {?} die {?} {?} {?} een vierendeel jaers voor den verschiensdag 

die rente {?} {?} te betaelen sal vrij {?} sijn {?} {?} {?} te betaelen] ende sulcks tot 

die effectuele afflosse toe die d’een den anderen een vierendeel jaers sal 

mogen ende moeten loskundigen, renuntierende sij comparanten van alle 

contrarierende exceptien, specialick van ongetelden gelde, en verbinden voor 

dese generalick haere personen ende goederen, en in specie twee campen 

gelegen in die Leemstege, Marcke Berghuisen, met d’eene sijde aen Hindrick 

Helmichs kamp, met die ander sijde nae den Keuckueck, groet omtrent drij 

mudde landts, neffens den Heerschen tijnde, gelegen tot Losser, in desen 

gerigte, om sich daeraen ten allen tijden kost ende schaedeloes te mogen 

verhaelen, met exspresse beloffte om des versocht sijnde, althoes naerdere en 

betere vestenisse te doen sonder argelist 
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Anno 1687 den 17den Febr.  

Judex Rodolph Wolter van Rensen 

Assess: Ger: Joes ten Dam 

H. Brandt 

 

in de linker marge: 
 
vers.? 
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Erschenen Jan Groete Hulsman, Fenne sijn huisvrou in Boninge marito tutore, 

ende bekanden oprecht ende deugchdelicker schult schuldig, aen die 

erffgenaemen wijlen borgmr. Aernoldt Waterham een summa van hundert 

Carl: gulden ad 20 stuj het stuck, belovende dieselve summa te verrenten 

tegens vijff per cento jaerlix, waervan die eerste rente sal verschenen sijn den 

20ten Febr anstaenden jaers 1688, ende so vervolglick tot die effectuele 

afflosse toe, die d’een den anderen sal vrij staen een vierendeel jaers voor den 

verschiensdag te denuntieren, renuntierende sij comparanten van alle 

contrarierende exceptien insonderheit van die van ongetelden gelde, 

verbindende dienvolgens daervoor generalick alle haere ende geene 

uijtgesonderde goederen, en haere persoonen, specialick haeren vant veldt 

nije aengemaeckte maete, en angehoirende recht ende gerechtigheidt, 

gelegen int Broeck met den enen, ende an Cottmans maete, en met den 

anderen aen Epmans maete, om haer daeraen ten allen tijden kost ende 

schaedeloes te mogen verhaelen, met exspresse belofften, des versogt sijnde, 

althoes naerdere ende betere vestenisse te doen, sonder argelist 
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1687 den 17den Martij 

Judex Rod: Wolt: van Rensen 

Assess: Ger: Joes ten Dam 

H. Brandt 

 

in de linker marge: 
 
vers: {?}   
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Compareert ende erschenen in eigener persoon Jan Egbers van Oetmersen, 

Swaentien Wijnties eheluiden, tutore marito, ende bekanden wegens 

opgenoemene ende ontfangene penningen oprecht ende deugdelick 

schuldich te sijn, aen die E. Nicolaus Mejering burger ende koopman tot 

Burgsteinfurt, ende desselfss erffgenaemen een summa van penningen ad 800 

Carl: gulden, tot 20 stuijver het stuck, beloven dieselve summa te verrenten 

tegens vijf dergelijcke guldens jaerlix waervan die eerste renthe sal verschenen 

sijn, op anstaende Martini 1687 ende soo vervolglick tot die effectuele afflosse 

toe, die d’een den anderen een vierendeel jaers voor den verschiensdag sal 

mogen ende moeten denuntieren, ende loskundigen, renuntierende sij 

comparanten van alle contrarierende exceptien, specialick van ongetelden 

gelde, ende verbinden voor dese generalick haere personen ende goederen, 

ende in specie 2 campen gelegen in die Leemstege, marcke Berghuisen, met 

d’ene sijde aen Hindrick Helmichs camp, met die andere sijde nae den 

Kuckueck, jeder omtrent groet drij mudde, neffens den Heerschen tijnden, 

gelegen tot Losser in desen gerichte, om sich daeraen ten allen tijden, kost 

ende schaedeloes te mogen verhalen, met exspresse belofften om des 

versocht sijnde, althoes naerdere en beter vestenisse te doen, sonder argelist 
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1687 den 16 April 

{?} {?}   

Coram Judice substituto Ger: Hulsken 

Assess: Dr. Petrus van Ossenberg 

Bmr. Joes Veltkamp 

 

Test. 
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Gecompareert Aloff ten Overen? [{?}] en Jenne Arentsen eheluiden, uijt die 

Nijstadt tot Weersel gerichts Oldenzael, sij Jenne g’assisteert met haeren 

eheman voorschr, overdenckende datter niet seeckerder is, als d’doot, en niet 

onseckerder als die uire van dien, beide haeres verstandes volkomen magtig, 

willende uijt dese werelt niet scheiden, dan eerste van haere tijtlijcke goederen 

te disponeren, soo ist, dat testator ende testatrice, tit: instit: uijt bijsondere 

consideratie beide haer moverende, tot haeren universeelen erffgenaem 

hebben gestelt, haere dochter Maria, om alle haere naelaetenschap, nae 

comparants dode te genieten, sonder het minste, aen haere beide gebroders 

en swager Gerrit Kuiper, daervan uijt te keeren, uit dese consideratie, dewiele 

d’eene broeder Hermen Alefs kranck sijnde, sodaene uijterste dispositie van 

haere olderen instantelick versocht, ende besonderlick, om dat de andere soon 

Lambert Aleffs en voorschr. Ger: Kuiper groter genot van verpleginge en 

anders, voor haer en [sijn] de? kinderen hebben genoeten, monterende ruim 

ter somma van viertienhundert Carl: gulden, alles met den bedinge, so eene 

van de olderen eerst koeme te overlieden, en dat de langst levende, noch 

lange jaaren mochte bereicken, dat die van haer dochter voornt. verpleginge 

ende hantreickinge sal moeten genieten, nae haer vermoegen ende behoiren, 

dit alles nae dat haer beiden dit voorgelesen hebben tselve haer uijterste wille 

bij hantastinge ende monde verklaert te sijn, sonder argelist 
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1687 den 18den April 

Judex Subst Secr. Gerh: Hulsken 

Assess: Dr. Petrus van Ossenberg 

Bmr. Gerh: Veltkamp 
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Erschenen in eigener persoon Luloff Linthuis en sijn huisvrouw, Cornelia 

Berents, tutore marito, bekennen wegens geleverde beesten en molt, oprecht 

ende deuchdelick schuldich te sijn, aen die E. Hermen Olthoff, coopman tot 

Zwolle, die summa van achthondert vijfftig gulden, ad 20 stuij het stuck, onder 

belofftenisse dieselve jaerlix ende alle jaer te sullen verrenten ad ses per cento 

tot die effectuele afflosse toe, waervan het eerste jaer renthe, sal verschenen 

sijn, ses weecken voor Maj 1688 en sal beider sijts, een vierendeel jaers voor 

den verschiensdag, die afflosse vrij staen te denuntieren, ende alsdan in eene 

onverdeilde summa voorschr penningen te restitueren en betaelen, voor 

welcke voorschr. achthondert vijfftig Carl: gulden capitael en te verlopene 

interesse, voorschr comparanten stellen tot een hijpotheecq ende waeren 

onderpande, den Hulsbecken kamp, naest Christoffel Hampsinck kamp, in die 

Nijebregte in Berghuisen gelegen, voorts generaliter alle hare geene 

uijtgesonderde goederen, om in cas van misbetaelinge, so voor capitael als 

interese, sijn guarrandt, kost ende schaedeloes te mogen verhaelen, met 

exspresse belofften, om des versocht sijnde, althoes betere vestenisse te doen, 

sonder argelist 
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1687. den 19 April 

Judex Subst Secr. Gerh: Hulsken 

Assess: Dr. Petrus van Ossenberg 

Bmr. Gerh: Veltkamp 

 

Compareert Luicken toe Bethlehem, in die Lutte, met Aele Rechters sijn 

huisvrou, marito tutore, ende bekennen oprecht en deugdelick, wegens 

opgenoemene ende ontfangene penningen schuldig te sijn aen          

Saller in die Lutte, en sijne erffgenaemen, een summa ad hundert vijfftig Carl: 
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gulden, welcke summa comparanten annemen ende beloven jaarlix te 

verrenten tegens vijff dergelijcke gulden vant hondert, waervan die eerste 

interesse sal verschenen sijn op Nijjaer 1688, ad five gl. 10 stuij, tot die 

effectuele afflosse toe, die wedersijts een halff jaer sal vrij staen te denuntieren, 

stellende comparanten so van capitael als te verlopene interessen haer eigen 

toebehorig huis genaemt Betlehem, in die Lutte, neffens annexe landerien, om 

in cas van misbetaelinge, so van capitael als interesse sijn guarrant kost ende 

schaedeloes te mogen verhaelen, alles in meliori forma, sonder argelist 

 

1687 den 9den Maj 

Judex Subst Secr. Gerh: Hulsken 

Assess: Dr. Petrus van Ossenberg 

Bmr. Veltkamp 

 

Test. 

 

Gecompareert Jan Tancke toe Hasselt sijnde bij goede memorie ende 

verstande, willende uijt dese werelt niet scheiden sonder en bevorens over 

sijne tijtlicke goederen die hem Godt d’heere 
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heere verleent heefft, gedisponeert te hebben, institueert idque titulo 

institutionis, om sonderlinge gedaene diensten en affectie tot sijn universeele 

erffgenaem sijn nefe Geerdt Ruehoff?, en desselfss huisvrouwe, alle sijne 

rorende en onrorende goederen, geene uijtgenoemen, als alleen alsoedaenen 

capitael als sijn broer Geert Tancke tot Baerne aen testator redevabel en 

schuldig, om nae testatoris dode, sonder die minste uijtgave alleen te 
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proufiteren en te genieten, dit alles nae dat comparant dit voorgelesen also 

verklaert sijn uijterste wille te sijn, sonder argelist 

 

1687 den 22ten Maj 

Judex Subst Secr. Gerh: Hulsken 

Assess: Dr. Petrus van Ossenberg 

Bmr. Veltkamp 

 

Gecompareert Hindrick Hoffstede toe Rossum, Geese sijn huisvrouw, tutore 

marito, en bekanden verkofft te hebben, gelijck verkoopen kracht deses,een 

hoeckien hoijlandt, omtrent een vierendeel dag werck groet, gelegen teindes 

Hilbers Scharpen maete, aen Kempers kamp,              [gelegen], aen 

Hindrick Kempers in Lemseloe, voor seeckere penningen, dewelcke 

verkooperen goeder betaelinge deden bedancken, doende deswegen 

comparanten volkoemene cessie, transport en opdracht, om tselve 
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tselve ten allen tijden te staen wagten ende waeren, nae lantr. onder verbant 

van haare persoenen en goederen, sonder argelist 

 

1687 den 4den Junij 

Judex Joes Fockinck 

Assess: Dr. Petrus van Ossenberg 

Bmr. Veltkamp 

 

Compareert in desen Eedl. Gerigte Henr. Meijer, bekennende, in ende mits 

desen nochmaels, gelijck bereits voor desen den 3den Augusti 1686 bij 

hantastinge aen wijlen d’hre Rigter Rensen [ kranck ] gedaen, edoch nu 
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verstaen dat geen acte van die vorige hantasting ten prothocollo sij gekoemen, 

howel daerover bij den secretaris van desen Eedl. Gerigte, tot verscheiden 

reisen g’interpelleert, gecedeert en getransporteert te hebben, doende sulcks 

alnoch bij desen, aen en ten erfflijcken proufijte, d’E. Lambert ten Caete duisent 

Carl: gulden, uijt en van soedaene drij duisent Carl: guldens als comparant tot 

laste van d’heer van Saesfeldt, in die weijden opt Loe en erve Wissinck 

gevestet, voor de halffscheidt sijn competerende, sulcks in vuldoeninge en 

betaelinge, van alsodaene duisent Carl: guldens als comparant, aen glte. 

Lambert ten Caete, wegens geleverde wijn, aen wijlen comparants soone 

Berent 

 

in de linker marge: 
 
Dat? Tonnis Lambert ten Cate, volmr. van sijn vader [Tonnis] Lambers ten Cate 
gecompareert ende verklaert dese tegenstaende summa ad 1000 gl.op dato 
ondergeschreven ontfangen te hebben, dede deselve annuleren en quiteren, 
den 7den febr. 1714? 
Attestor Gerh. Hulsken secret. 
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Berendt Meijer deuchdelick schuldig is, om vervolgens, met die gecedeerde 

1000 gl. te doen als sijn eigen, alles in meliori forma 

 

1687 den 26ten Julij 

Judex Joes Fockinck, J.U.Dr.  

Assess:  Dr. Petrus van Ossenberg 

Bmr. Joan Gerh: Veltkamp 
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in de linker marge: 
 
Extr.   

 

Compareert Wense Beldt Jenne sijn huisvrouw tot Vaelte, tutore marito, 

bekennen opgenoemen en ontfangen te hebben van d’gemeene buermannen 

derselver Marcke, een summa van 45 Carl. gulden, tot betaelinge van sijn 

broeder Goessen Beldt, alwaer bereits comparants koenen, en tegenwoordige 

saetgewas opt landt staende, sijn opgebuitet, welcke voorschr. summa 

beloeven te verrenten tegens 6 per cento, en in 3 a 4 maenden beloeven te 

restitueren, en setten daervoor ten onderpande ses beesten, so sij 

tegenwoordich sijn hebbende, neffens het aenstaende te saien saetgewas des 

jaers 1688, om in cas van misbetalinge haar guarrant kost ende schaedeloes te 

konnen verhaelen, alles sonder argelist 
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1687 den 3den Augusti 

Judex Joes. Fockinck J.U.Dr. 

Assess: Dr. Petrus van Ossenberg 

Bmr. Joan Gerh: Veltkamp 

 

Gecompareert Steffen ter Bergstede, Geesken Roelffs tot Weerseloe, eheluiden 

marito tutore, en bekennen oprecht ende deuchdelick schuldig te sijn een 

summa ad twee hundert Carl. gulden aen d’E Ulerich? Jan van der Horst ende 

sijnen erfgenaemen, onder belofftenisse jaerlix ende alle jaer te verrenten ad 5 

per cento, tot die effectuele afflosse toe, die renthe anfanck nemende op dato 

bovenschr. over een jaer [te] verschienen te sijn, oeck vrij staen in vier 

termijnen neffens die te verlopene interesse te mogen afflossen, en die opsage 
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een halff jaer voor den verschiensdag wedersijts aen te mogen kundigen, ende 

setten tot hijpotheeqe off onderpandt, drij schepel landts naest Jochems kamp, 

schietende met beider einden aen die Stege, noch een halff mudde landt, 

naest Herm. Beers landt, aent Mollenstouw, neffens drij schepel landt bij ten 

Novers landt tot Weerseloe als noch een stuckien landt op Pauls kamp 

gelegen, voorts alle haere andere goederen, om in cas van misbetaelinge, so 

voor capitael als interesse koste en schaedeloes daeraen te konnen en mogen 

verhaelen, sonder argelist 
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1687 de 11ten Augusti 

Judex Substit: Ger: Hulsken secret.  

Assess: Bmr. Joan Hulsman 

Dr. Jur: Engelbert Crop 

 

in de linker marge: 
 
vers? {?}   

 

Compareren d’welgbr. Heer Eustachius Occo Brosma, Drost tot Megen, en Me 

Vrouw Sophia Ignatia van den Kamp, geboorne baronnesse van den Kamp en 

Cloester, eheluiden, tutore marito, ende bekennen oprecht ende deugdelick 

schuldig te sijn, een summa van ses hundert Carl: gulden ad 20 stuijver het 

stuck, te weten aen d’weled. Hooghgeleerde heer Alexander Aernolds 

Pagenstecker professor tot Duisborgh, als van sijn weledl. mede erffgenaemen 

Sluiters g’assigneerde ende rechthebbende creditor soo alhijr in desen gerichte 

vertoont, en in waerden erkent, drij hondert vijff ende seventich Carl: gulden, 

ende die resterende twe hundert vijff ende twintig carl. gulden ad 20 st t stuck, 
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aen die geene, soo onder gesaementlicke handen van d’heren erffgenaemen, 

Sluiters g’assigneert sijn, dewelcke comparanten annemen te verrenten tegens 

vijff per cento, anfanck nemende op anstaende Martini 1687, tot die effectuele 

afflosse toe 
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toe, waervan die opsaege wedersijts, een halff jaer voor den verschiensdag sal 

vrij staen te denuntieren, setten derhalven comparanten tot een speciael 

hijpotheeqe ende onderpandt, haer eigendoemlijcke erve ende goet Kleine 

Hulst in Boninge deses gerichts jure antichressos in vim juris constituti, 

possessori, voorts generaliter alle haere andere, ende geene uijtgesonderde 

goederen, om in cas van onvermoetlicke misbetaelinge, soo voor capitael, als 

te verschienene interesse, haar guarrant kost en schaedeloes te konnen 

verhaelen, sonder argelist 

 

1687. den 14den Augusti 

Judex Joes Fockinck J.U.Dr. 

Assess: Dr. Petrus van Ossenberg 

Did. Wilh: Verroeten 

 

Gecompareert voor mij ende coernoeten bovenschr. d’erwr. Gerhard Veltkamp 

praedicant in Oldenzael, neffens sijn Erwr. huisvrouw Maria van Goor, marito 

tutore, ende bekenden, opgenoemen ende ontfangen te hebben, aen 

ganckbaeren gelde, een summa van drij duisent Carl: gulden, segge 3000 gl. 

van die E: Lucas Verwolde, dewelcke comparanten beloven te verrenten tegens 

ses per cento jaerlix ende alle jaer, tot die effectuele afflosse toe, dewelcke 

wedersijts een halff jaer voor den  

 



 

 

504 

in de linker marge: 
 
vers: {?}   
 
dese acte is gecasseert glick ervindtlick int prothocol van Assen?   
in dato den 2? den Maij 1702 
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den verschiensdag, sal vrij staen [de] loskundinge te doen, stellende sij 

comparanten, tot een speciael onderpandt ende hijpotheeqe, haere 

eigendoemlicke toebehoirige vrije en allodiale erven, en goederen Bovinck en 

Hollinde in die buerschup Doringen en Nijhuis in die marque Hasseloe, offte 

de penningen, so uijt kracht van loss rente de dato den 18den Julij 1665 

daerop gelecht, onder desen gerigte gelegen, ende in cas van onvermoetlicke 

insufficientie, alle sijne andere, onder desen gerigte toebehoirende goederen, 

ende voorts in specie gecompareert d’hr. Adolph Bargerinck Dr. en d’hr. 

Borgmr. Joan Ger: Veltkamp, comparants soon ende schoensoen, de welcke 

haar in solidum, tot gerustheit van rentheffer ende sijne erffgenaemen mits 

desen, so wel voor capitael als te verschienen interesse, mede verbinden, om 

ten allen tijden, kost ende schaedeloes te mogen verhalen, met exspresse 

beloften, om des versocht sijnde, althoes betere en naerdere vestenisse te 

doen, sonder argelist, en is geteickent door voorschr regter en comparanten 

oeck versegelt 

 

1687 den 5ten Novembris 

Judex Joes. Fockinck J.U.Dr. 

Assess: Dr. Petrus van Ossenberg 

Bmr. Joan. Ger: Veltkamp 
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in de linker marge: 
 
vers:? Ont.?   

 

Erschenen Geert Cottman uijt Boninge, Geertken, sijn huisvrouw, tutore viro, 

bekanden verkofft te hebben, gelijck verkoopen kracht deses, haeren 

eigendoemlicken, onbeswaerden Nienkamp, gelegen in die marque Doringe 

nae  
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nae die Dinckel kante aen? groot omtrent [twalff] 12 schepel gesais, met die 

mestinge uijt die Marcke en toebehoirende gerechticheit, glijck en als die uijt 

het velt voor lange jaeren angekoft ingevolg darvan versegelte opdacht in dato 

den 16 8bris 1670, en vervolgens met praeceptor Ger: Joan ten Dam, ende 

sijne erffgenaemen, voor een summa van penningen, die voorschr. 

comparanten bekenden ontfangen te hebben ende vuldaen te sijn, doende 

deswegen mits desen volkoemene cessie, transport ende opdracht, om deselve 

ten allen tijden te staen wagten ende waeren nae landtrecht, onder verbandt 

van haeren geene uijtgesonderde goederen, sonder argelist 

 

1687 den 21 ten Novembris 

Judex Joes Fockinck J.U.Dr. 

Assess: Dr. Petrus van Ossenberg 

Bmr. Joan. Ger: Veltkamp 

 

Gecompareert Lambert ter Fleer genaemt Smudde, Geese sijn huisvrouw 

deselve g’assisteert met haeren eheman voorn. als mumbaer, bekanden 
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verkofft te hebben, gelick verkoopen kracht deses aen den E. Joan Bloemen 

Eva Cuipers sijn huisvrouw, ende haeren erffgenaemen, ewiglick erfflick 

kummervrij ende onwederlosbaer, haere eigen toebehoirige kotterie, genaemt 

den Suippenkamp met alle sijne olde ende nije gerechticheit messinge en 

uijtdrifte, te heijde en ende weide, gelegen aen die eene sijde aen die 

Losschersche Laecke, en ter andere sijden 
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sijden, aen Veltherms Kamp, in die Elffter off Hengeler Hoerne Marcque Lutte 

(: glijck mede in den jaere 1660 den 12ten Jann: door Everhard Crop, in qualite, 

als gesubstitueerde holtrichter, Everhardt van der Marck, Canon: neffens Jan 

van Deventer Canon: ende hoederen, door die gesamentlicke geswoerenen der 

Marcque Lutte uijt het Veldt tot betaelinge der voorschr. marcken schulden 

verkofft, aen wijlen Evert Smudde, ingevolg in desen geriche vertoonde en in 

waerden erkande koopbrieff :) als mede het huissien op voorn. Cotterie 

staende, neffens het gewas aldaer bevonden wordende, en wat daertoe is 

gehoerende, voor een summa van twee hondert vijfftich Carl: gulden ad 20 

stuij het stucke, daervan verkooperen goeder betalinge deden bedancken 

doende deswegen van voorn. Kotterie cum annexis volkoemene cessie, 

transport ende opdracht tot erfflicken behoeff ende proufijte des coopers 

voorschr om ten allen tijden te staen wagten ende waeren nae lantrecht, alles 

sonder arg offte list 

hijrvan verseg: opdracht gepasseert 
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1687 den 21ten Novembris 

Judex Joes Fockinck J.U.Dr. 
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Assess: Dr. Petrus van Ossenberg 

Dr. Derck Wilh: Verroeten 

 

Compareert d’Erw. Heeren Gerhard Veldtkamp, praedicant alhijr in desen Eedl: 

gerichte, vertoenende seecker request ende apostille in dato den 21ten Jann: 

1687, van woort tot woort vervolglick ten prothocollo g’insereert, waerbij 

insteerde tot landtzedelicke cessie en transport van die beide erven 

Wenningen in Doringe, met haer toebehoirige olde ende nije recht ende 

gerechticheit, in desen gerichte Oldenzael gelegen, van d’weled: Clementia 

Alegunda Oems weduwe wijlen Adolph van Limborgh in sijn leven richter tot 

Delden aengekofft, ingevolg vertoonde koopbrieff in dato den 6ten Augusti 

1675 en daerop gevolgde quitantien, mede vertoent, van desen gerichte in 

waerden erkent, doende deswegen ingevolg voorglte. apostille aen voorn. Hre. 

Veltkamp, en sijnen erffgenaemen, volkoemene cessie, transport en opdracht 

om daermede ten allen tijden te sijn en blijven verwaert nae landtr. sonder 

argelist 

 

Copia req: ende apostille 

 

[Geefft met alle schuldige respect ] 

 

Welgeboorn Gestr: Heere 

Mijn heere, Henrick Bentinck toe Diepenheim, en Luttenberg?, Drost des 

landes Twenthe, ritmr. ende Colonel etc etc  

Geefft met alle schuldige respect 
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te kennen, Gerh: Veltkamp, praedicant tot Oldenzael, hoe dat deselve in den 

jaere 1675 den 13den Jan: van d’welgbr. Clementia Alegunda Oems, weduwe 

wijlen Henrick van Limborg, in sijn leven Richter tot Delden, heefft aengekofft [ 

{?} ] seeker erve genaemt de Wenningen gelegen in Doringe, onder t’gerigte 

van Oldenzael, voor een seeckere summa van penningen welcke koop 

penningen luidt koopschedul en quitantie hijrvan neven gaende, sijn 

aenbetaelt, en also den boedel naer den handt van voorschr. weduwe desolaet 

is worden verklaert, waerdoor haar welgbr. off desselffs erffgn: geen 

overdracht van voorschr erve nae rechte hebben konnen doen, soo versocht 

remonstr: dat de rigter van Oldenzael bij mariginale apostille moge worden 

gelast, aen remonstrant, sodaenige overdracht van voorn. erve te sullen doen, 

gelijck behoert 

 

Copia 

Apostille 

 

De rigter van Oldenzael wordt gelast aen remonstrant behoirlijcke overdracht 

te doen nae landtrechte, actum Oldenzael den 22ten Jann: 1687 

 

Onderstont 

 

Henr: Bentinck 

Ritmr.  

Ger: Hulsken secret. 
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Cluppels Hans Elsken {?} 350 daler 5 per cento hett {?} een stucke lants aen 

Floots ende Tonnis Henrich lants met {?} ende Corberix Fenne noch een {?} met 
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gront et in genere van wed:? ter Reest, procederende mestendeels van sijn 

vaders {?}   

 

Gecompareert Jan Beer den 29ten 7bris en heeft bekent dit capitael neffens 

interesse vuldaen te sijn, daerneffens seecker quitantie onder d’handen van {?} 

en Herm Beer, in dato den 7 Maj 16?? 

tselve vuldaen en betaelt was, door Hans? Cluppel, quod attestor, also dat alle? 

g’casseert is 

 

Ger: Hulsken 
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Caspers Mette sijn huisvrou bekennen opgenomen te hebben van Hermen 

Bartelinck to Oldensael ende Catrina Velthuis de summa [opgenomen to 

hebben] van 100. Caroli guldens ad 20. stui, waer van sij {?} ter pensioen 

beloven to geven ses der gelijcken gulden waer van d’eerste rente sal 

verschinen den 1. 7bris 1663, stellende daer voer to onder pandt sijn huis 

gaerden met het nije angecofte landt met reserve dat dij gelden binnen 3. 

Iaeren sullen betaelt werden? nijt betaelt sall Harmen Bertelinck betalen 

Stopel? Fol: 3-10 st 

Noch 20 daler  
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