WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Oud Rechterlijk Archief 1533-1811

Akten betr. buurschap Meddo onder Winters wijk over de periode 1533-1811.
Uit hoofdzakelijk het Rechterlijk archief der Heerlijkheid Bredevoort (in het Gelders Archief te
Arnhem) is door mij een register samengesteld van die akten, die betrekking hebben op erven of
grondstukken in de buurschap Meddo en op eigenaren en of bewoners van erven in Meddo. De
gegevens zijn ontleend aan de volgende inventaris-nummers uit het Rechterlijk archief der
Heerlijkheid Bredevoort:
nrs. 34-175 Judicieel protokol van het ambt Bredevoort, 1533-1738.
nrs.185-189 Judicieel protokol van Winterswijkse zaken, 1739-1810.
nrs.302-323 Minuten van judicieele en voluntaire akten, 1804-1811.
nrs.387-458 Voluntair protokol, 1614-1811.
nr. 461
Repertorium op het voluntair protokol van Bredevoort, betr.Winterswijk,
1630-1811
nrs.469-525 Minuten van voluntaire akten, 1667-1801.
nr. 529
Minuten van open testamenten en van akten van exhibitie van besloten testamenten,
1802-1803.
nrs.543-547 Protokol van tuteele en curateele des ambts van Bredevoort, 1764-1811.
nrs.548-598 "Tuteele en curateele" i.e. stukken betr. de zorg voor minderjarige- en onder
curatele gestelde personen, 1669-1804 (slechts gedeeltelijk geraadpleegd, omdat
vele stukken in verband met beschadigingen niet meer mogen worden ingezien).
nr. 601
Besloten testamenten, 1663-1812 en zonder jaartal.
Voorts zijn nog gegevens opgenomen uit de volgende inventaris-nummers van het Archief van de
Staten van het Kwartier Zutphen (eveneens in het Rijksarchief in Gelderland te Arnhem):
nrs.341-344 Resolutieboek van gedeputeerden wegens taxatien in de 25e, 50e en 100e, later 20e,
40e en 80e penningen, wegens collaterale successiën enz., 1768-1802.
nrs.347-364 Rekeningen wegens de 25e, 50e en 100e, later 20e, 40e en 80e penningen, alsmede
van de collaterale successie, 1763 en 1786-1802.
Voor het maken van een alfabetische index op de in alle bedoelde akten voorkomende namen van
erven en grondstukken, alsmede van een alfabetische index op de in de akten voorkomende
familienamen zijn de akten door mij genummerd van 0001 t/m 1443; bedoelde alfabetische indexen
volgen onmiddellijk na deze inleiding.
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Index op namen van erven en grondstukken.
Ackermahlen
0523
Aelbersweijde
0539, 0541
Aelbertsweijde
0616
Albertsweijde
0339
Aleffs
0482
Alefs
0826
Amelshorst 0761, 0768, 0777
Ameshorst 0753, 0790
Ariensgaarden
0890
Arrisveld 1365
Balckenschodt
0752, 0762,
0765, 0771, 0790
Balckenschot
0063, 0072,
0118, 0141, 0269, 0318,
0319, 0377, 0462, 0534,
0583, 0669, 0710, 0723,
0759, 0764, 0770, 0796,
0800
Balckenschott
0008, 0095,
0145, 0476
BalckenschotterKoillacker
0219
Balckenschottlangermorsch
0090
Balkenschaete
0496
Balkenschot
0013, 0033,
0036, 0054, 0065, 0461,
0464, 0478, 0497, 0498,
0499, 0506, 0906, 0934,
0937, 1005, 1023, 1131,
1137, 1143, 1154, 1254
Balkenschott
0504, 0597
Balkenschotte
0315
Balkenschotteresch
0040
Barckell
0403
Barkel
0907, 0908, 0974,
0975, 1288
Barkenacker
0133
Beeke
0946, 1078, 1090,
1121
Beeks
1434
Beernink
0906, 0937, 0938,
0972, 0994, 1018, 1031,
1058, 1061, 1067, 1073,
1237, 1419
Beitelergoirden 0216
Beitelermaetgen 0208
BeitelerMaetken 0188
Beitelsmaetken
0062
Beke
1080, 1309
Bengemaetken
0363
Bennink
0941
Bentacker 0009
Berckell
0391
Berckellkempe
0307
Berckenacker
0212
Berninck
0150, 0159, 0445
Bestemoedersstukke
1342
Beurse
0385, 0940, 0946,
0959, 0993, 1035, 1078,
1080, 1102, 1231, 1420
Beursen
1096
Beursenes 0946
BeursenEsch
1342
Beurserbos 1184
BeurserEsch
1102, 1434
Beijerie
0797
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Beijers
1239,
Beijerije 0815,
Beijerijn 0426
Beynesmaetken
Beijtel
1078,
1103, 1118,
Beytell
0333,
Beytelskamp
Billeersmate
Blaeckel
0772
Blankert
1151
Bleck
0270
Bleek
0331,
Blok
1100
Boege
0308,
Boeinck
0186,
Boenck
0301,
0431
Boesengudt 0062
Boesenguet 0010
Boevenstucke
Boeijinck 0324
Boeijink
0996,
1071, 1221
BoeijnckBlik
Boinck
0410
Bonenacker 0914
Bonenkamp 0286
Bonenkempken
Boskamp
1102,
Boske
1161,
Bosmate
1102
Bosse
1078,
Boyckerhofstede
Boijkerhoffstede
Boynck
0015,
0296
Boijink
0977,
Boijnk
0924
Braack
0211,
Braak
0889,
Braakgaarden
Braeck
0319,
Braecken
0290
Braenbosch 1403
Bredenbos 0922
BredenBosch
BreedenBos 1079
Brengenborch
0438
Brengenborgh
Brink
1317
Brinke
1226,
Bruggenkamp
Bruggers
1144,
1181, 1247,
1417, 1430
Bruggink
0803,
Buekesfelt 0416
BuerserBosch
Bulten
1438
Busch
1102
Buschlandt 0755
BuurserEs 1416
Buijrse
0484
Bijvanck
0814,
Bijvank
1363,

1265, 1331
0880
0003
1080, 1090,
1119, 1127
0366
0007
0744

0900
0312
0187, 0806
0304, 0305,

0123
1068, 1069,
1396

0321
1309, 1438
1418
1080
0249
0405, 0409
0027, 0059,
1014
0303, 0888
1052
1396
0326, 0412

1003
0365, 0419,
0488
1233
0291
1145, 1158,
1251, 1293,
0804, 0805
1166

0817
1387
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Campes
0988, 0989,
0991, 0992, 1015
Camphuis
0059, 0186,
0251, 0275, 0305,
0452
Camphuijs 0187, 0243,
0296, 0301, 0304,
0398, 0410, 0509
CamphuyserMars
0441
Camphuijskempke 0755
Cempelskamp
1006
Cloppersgaarden 0953
Clouse
0813, 0818,
0821
Clouwerscamp
0939
Clumpers
0596, 0651,
0772
Cocks
0921
CoenenMaete
0188
Colcksmaet 0363
Colste
0816
Colstede
0251, 0792
Colstege
1234
Conder
0975, 0976
Cönenmaete 0208
Cornder
0416, 0882
Croenje
1078
Cronnie
1390
Darkeskamp 1006
Delinckwerden
0074
Deterdinck 0074
Deterinck 0398, 0473,
0501, 0503, 0508,
Deterinckbroick 0039
Deterinckmaete
0509
Deterinckmathe
0508
Detersesch 0823
Diederink 1081
Dieterdink 1243
Dieterinck 0232, 0690,
0767, 0849
DieterinckEsch
0849
Dieterincksbroeck
Dieterink 0672, 0906,
1042, 1227, 1319,
1423
Dieters
0692
Dietersbroeck
0495
Dieterslangenkamp
Dietert
0680
DiettersKorttenKamp
Dinckstegerweijde
0342
Dingemaetcamp
0969
Dingemaete 0035
Dingencamp 0413
DingenMaet 0252
DingenMaeten
0243
Dingenmate 0413, 1040
Dingmaetskamp
0981
DinghmaetsMate
0452
Dingmaetscamp
0452
Drieschewei
0444
Drijegger 0582
Dunnewold 1437
Dunnewolt 1137, 1341
Eerdensgaerden
1102
Eerdenspoorte
1246
Elschotsmate
0995
ElscotsMathe
1033
Elsen
0615
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0990,

Elsercamp 0747
Elserkamp 0520, 0558
Elskamp
1102, 1161,
1292
Esselinck 0025, 0031,
0077, 0082, 0149,
0383, 0486
Esselink
1078, 1080
Faeltryten 0062
Fennebraeck
0115
Fliermaat 1340
Fliermaete 1393
FreeneBraecke
0969
Gaffelershuysjen 1406
Galgenbraeke
0474,
GalgenbrakersKamp
Garststucken
0895
Garverdinck
0335,
1012, 1018
Garverdink 1061, 1067,
1438
Garverdinkmaate 1438
Garvertsesch
0978
Garwerdinck
0445
Garwert
0150
Geesinck
1325
Geesink
1323, 1324
Geessinck 0110
Geessink
1288
Gelderesch 0309, 0310
Gelderschegoirden
Gelderschengaerden
Gerverdinck
0174
Gerwerdinck
0159
Gerwerdinckskamp 0196
Gesinck
0494
Giesenkamp 0837
Giessinck 0607, 0617
Giffel
1086
Giffelers 1091
GoesenMörsch
0242
Goessens
0693
Goir
0258
GoirsMeeken
0258
Goorkamp
1064, 1094,
1193, 1352
Goormate
1064, 1094
Goorsgaerden
0846
Goosensmathe
0914
Goossens
1306
GosenMors 0400, 0440
Gösenmorsch
0173
Grashoff
1102
Greevink
1306
Greshoff
0194, 0195,
Grever
1090
Grevinck
0061, 0064,
0174, 0277, 0826
Grevink
1078, 1080,
1366
Grievinck 0333, 0361
Gripacker 0250
GroeneMorse
0798
GrooteBree 0855
GrootEsseling
1090
GrootEsselink
1089,
1178, 1179, 1180,
1220, 1429
GrootOostendorp 1340
GrootPoelhuis
1367
GrootWamerdink
1412

0232,
0378,
0252,
0324,

0819,
0659,

0474,
0509

0691,
0289
0937,
1391,

0232
0176
0341,

1291,
0066,
0224,

0475
0399
0868,
1306,

0176
1243

1109,

0259
0067,
1106,

1163,
1201,
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GrootWesseling
GrootWesselink
1301
GrosPolhaus
Gijskesmathe
Haafken
1078,
Haagen
1356,
1392
Haeffken
0179,
0314, 0946
Haeffkinck 0385
Haefken
0060,
Haefkens
0076
Haefkes
0646
Haegen
0567,
0713, 1378
Haenacker 0128
Haeverkamp 0891
Haeverweijde
Hagen
0113,
0712, 1045,
1098, 1232,
1306, 1355,
1370, 1397,
Hagengoirden
Hagensgresste
Hagenskempken
Hagenstuck 0333
Hajmenkempken
Halfbraeck 0235
HallenRijt 0251
Halleriet 1136
Halriedt
0663
Halrijt
0550,
Halrijte
0619
Hamelshorst
Harmelinck 0140
Hasenfelt 0327
Hasenvelt 0075
Hasseld
0957
Hasseler
0848,
Hassselt
0874
Haverkamp 0143,
0265, 0892
Heerdinck 0052,
Heerdingmaet
Heerdink
0906,
1080
Heerdinkskamp
Heink
1144,
Heisterkampjen
Hellenacker
Hellerrij 0694
Helmerdinck
Helmerdinckvelt
Helmerdink 0829,
1038, 1113,
1155, 1321,
Helmerinck 0303,
0829, 1041
HelmerinkBraeke
Helmersgoorden
Herdinck
0045,
0175, 0307
Herinkmate 1078,
Hermeldinck
Hermelinck 0029,
0290
Heuvelboom 1010,
Hevelboom 0567
Heijinck
0621

1268
1267, 1281,

Hillgenloe 0664
Hilligenhuis
HilligenLoe
0613
HilligenLoo
Hilte
1078,
1164, 1188,
1330, 1408
HilterBosch
Hobbenack 0894
Hobbenacke 0474,
1207
Hobbenacken
Hobbenakke 1243
Hobbink
1183
Hobinck
0047,
0867
Hobinckmaethe
Hobink
0654
Hoebinck
0311,
0747, 0847,
1216
Hoebinckbrede
HoebinckBusch
Hoebingh
0127
Hoebink
1167,
1239, 1252,

0734
0510
1080, 1090
1358, 1376,
0285, 0313,
0094, 0297
0570, 0652,

0508,
0174,
1057,
1270,
1357,
1422
0154
0130
0353

0509
0659
1070,
1282,
1369,

0088

1304, 1344,
Hoebinkbree
Hoebinkhoeimate
Hoebinkmaate
Hoebinkmate
Hoebinkmathe
HoebinksMaet
HoeffkensBraick
Hoeg
0704
Hoenacker 0143
Hoenesch
0825,
Hoeninck
0668,
Hoeninkhuisje
Hoeve
0181,
0302, 0418,
0838, 0850,
0861, 0865,
0910, 0917,
1225, 1299,
Hoevelboom 0853,
Hoeverboom 0851
Hoeijmaete 0840
Hoffstede 0368,
Hofken
1149,
Hofkes
1206,
Hofstedeshegge
Hofsteeshegge
Hogenkamp 0259,
Hogestucke 0250
Honacker
0146
Hoogencamp 0720,
Hoogenkamp 0677,
Hoonacker 0155
Hoose
1307
Horst
0008,
0894, 0953,
1349, 1368
HorsterEs 1309
Horsteresch
HorsterKamp
Horstkamp 0008
Horstman
0906,
Hose
1030,

0552
0785

0866, 0901, 0967
0146, 0155,
0385
0946
0937, 1078,
1244
1145
1102
0685
0190,
0056
0872,
1141,
1343,
0472,

0192, 0835
0896,
1153,
1401
0543,

0544
0272
0047, 0048,
1080
0062
0188, 0189,
1266
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1169
0449, 0571,
0878
1080, 1102,
1314, 1329,
1164
0475, 0871,
0176
0065, 0634,
0855
0665, 0670,
0862, 0876,
0662
0689, 0755
1198, 1199,
1287, 1303,
1440, 1441
1239
1182
1208
1170
1252
1175
0004
0839
0695
1407
0292,
0620,
0852,
0881,
1027,
1300,
0864

0293,
0825,
0858,
0883,
1105,
1395

0532
1152, 1240
1227, 1361
0561
0914
0422
0758, 0769
0846
0233, 0859,
0996, 1258,
0197, 0590
0260, 0426
0937
1044, 1262
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Hove
0869
Hubinck
0148
Hueninck
0185, 0653
Huffeler
0308, 0312,
0848, 0866, 0874,
0957, 0967
Huininck
0679, 0758,
Hulsbraecke
0325,
Hulsbraeke 0540
Hulsbrake 1019
Hulsenbusch
0758
Hulsenbusken
0846
Hulstbraecke
0329
Huninck
0290, 0350,
0480, 0779
Huninckhogenkamp 0573
Huppel
0564, 0565,
Huppeleresch
0449
Husacker
0104
Huijninck 0424, 0711
Huysacker 0333
Huijshoffstede
0394
HuysinckCorner
0237
Huysken
0867
HuijskesmanLoijtinck
HuijskesmanLoijtink
Huijvelboom
0833
Hyginck
0010, 0097,
Hijinck
0291, 0364,
0401, 0839
Hijinckesch
0952
Hijink
0062, 0999,
1244, 1312, 1388,
Hijinkes
1328
HijinkEsch 0933, 1293,
1388, 1390
Hijinkhuisken
1196,
Hijinkhuusken
1443
Hijinkhuijsjen
1312
Hijnck
0108, 0114,
0634, 0706, 0803,
0805
HijnckEsch 0631, 0636,
0918, 0925
Illebarg
1078
Illebargh 1410
Illeberg
1080
Illebergen 1090
IllebergesBre
0411
IllenbergesBrede 0179
Jonkerenstukjen 1102
JonkersEsch
1343
Kampes
1083, 1084
Kamphuis
0501, 1051,
Kamphuijs 0474, 0508,
Kattenberg 1068, 1071
Kattenbergh
0448
Kattenbusch
0857
Kattenhorst
1124
Kempel
1017, 1325,
1372, 1373, 1374,
1380, 1381, 1394,
1411
KesselsKempe
0746
Kevelscamp 0873
Kevescamp 1079
Keveskamp 0836, 0884,
Klauwerskamp
1122,
Kievitskamp
0920
KleinePolhaus
0734
KleinEsselink
1244
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KleinHoebink
1242
Kleinke
0086
KleinPoelhuis
0915,
Kleppers
0886, 0896,
1125, 1129, 1203,
1283, 1285
Kleppersgoirden 0265
Kleijnenachteresch
KleijnEsselink
1078,
1090
KleijnPoelhuis
1011
KleijnPoelhuijs 1013
Klinck
0610
Kloese
1108, 1193,
Klootjen
1102
Klumpers
0113, 0567,
0843, 1132, 1151,
KlumpersHagen
1355,
1357, 1358
Klumperstucke
0382
Kocks
0234, 0929
Kockshuijs 0512
Koelstede 0453, 0791,
Koemate
1135
Koenen
0111
Koenenmaete
0062
Koener
0105
Koks
0944, 1337
Kokshuijs 1310
Kolste
1022, 1114
Kolstede
0353, 0775,
Kolsteede 1333, 1336,
1435
Konder
0929, 0930
Kornder
0904
Körner
0212
Kornere
0014
Kortencamp 0969
Kortenkamp 0426
KorteVoore 1382, 1425
KorteWoerdt
1284
KorteWoert 1271, 1273,
Kostverloren
0863
Kroenje
1080
Krommemaatjen
1206
KrommeMate 1102
KrommeMeeken
1361
Kronie
1090
Kronnie
1279, 1280,
Kronye
0183
Krosengoirden
0249,
0406, 0409, 0524
Kijp
0297
Laeckinck 0098, 0099
Laeckinckesch
0107
Laerbergsmaetjen 1064,
Laernersstuck
0316
Laickinck 0169
Lammerdinck
0251,
0445, 0732, 0831,
LammerdinckEsch 0527
Lammerdink 1018, 1061,

0328,
0901,
0774
0629

0454,
1317

1214
1307
0162
0371,
1196,
1443
1339,
1244, 1325
0193,
0804,
0916,

1053
0893

1371,
1379,
1404,

1213, 1296, 1351,
1386
Lammerdinksentiende
Lammerdinksthiende
Lammertinck
0159
Landeweer 1098
Landwehrgoirden 0245
LangeMorsch
0284,

1165, 1442
1123

1367
1120,
1278,
0624
1080,

1352
0570,
1317
1356,

0793

1085
1341,

1275

1308
0405,

1094
0252,
0956
1067,
1385,
0936
1296

0306
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LangenCamp
0321,
Langenkamp 0426
Langhekamp 0007
Lantdinckstee
0341,
Lantinck
0081, 0741,
Lantincksgaerden 0259
Lantinckskamp
0259
Lantink
1078, 1080,
1244, 1307
Lantinxgoirden
0081
Laykinck
0016, 0017,
0019, 0034
Laykinckesch
0037
Leemrijt
0443
Lemmenes
1078, 1080
Lemnes
1090
Lemnesweijdeken 1102
Leurdiek
0969
Leurdijck 1362
Leurdijk
0970, 1025,
1040, 1334, 1339,
1365, 1431
Leuresch
0706, 1167
Lochte
0352, 0390,
Loe
0474, 0477
Loebree
0684, 0964
LoekempkerMatken 0523
Loerdijck 0198, 0245,
0519
Loeijckinck
0776
Loharmenshuis
1317
Loickinckesch
0801
Loikink
1102
Loitink
0374, 0375,
Lokamp
1102
Lomans
1325, 1413
LomansMaat 0358
Lookamp
0946
Loordijcksemaethe
Loostukke 1124
Looijckinck
0735
Lordijck
0102
Loijckinck 0259, 0262,
0344, 0354, 0716,
Loijckinckdiepemoersch
Loyckinckess
0370
Loijkinck 0319, 0340,
0373, 0387, 0395,
0429, 0430, 0444
LoykinckBrack
0319
Loijkink
0355
Loijtinck 1214, 1244
Loijtink
1212, 1262,
Luckensteede
0664
Lugter
0975
Luickenstede
0608
Luickenstedeken 0696
Lukenhuis 1353, 1400
Luijckenstede
0647
Luijkink
1095
Maas
1000
MaasDriehuijs
1313
MaasDrijhuis
1326
MaasDrijhuijs
1327
Maes
0926, 0950,
1004, 1077
Maesbroek 0961, 0986
Maeskamp
0259
Meddeholdt 0577
Meddeholt 0443, 0657,
0945, 1016, 1037,
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0969

1091, 1110, 1223,
Medeholdt 0783, 0784
Medeholt
0572, 0649
Medeholtsgaerden 0581
Middelbos 1224
Middelbuskamp
0332
Middelkamp 0332, 1316,
Neenbroeck 0751
Neerswohninge
0465
Nienhuis
0979, 1008,
1053, 1054, 1305
Nienhuijs 1156, 1159
Nienkamp
1118, 1119
Nieres
0551
Niers
0251, 0559,
Niersthuijs
0214
Niethoff
0531
Niethuskamp
0446
Niethuijsergoorden
NieuwenCamp
0981
Nieuwenhuis
1189,
1205, 1217
Nieuwenhuijs
0965
Nieuwenkamp
1103
NithuijserKamp
0229
Nuwenkamp 1052
Nijelande 0288
Nijemaet
0227
NijeMathe 0332
Nijencamp 0275
Nijenhuis 0150, 0159,
0471, 1028, 1083,
1111, 1172, 1173,
1192, 1195, 1202,
1382, 1400
Nijenhuijs 0281, 0317,
0434, 0445, 0455,
0988, 0989, 0990,
0992, 0996, 1015,
1048, 1049, 1174,
Nyenkamp
0204, 0205,
0247, 0248, 0252,
Nijersstede
0588
Nyethuesegoirden 0008
Nijland
1311
Nijlant
0632
Nijlende
0368
Nijrsstede 0589
Nythoff
0145
Nythuesercamp
0008
Nijthuijsergoorden
OisterwandtsBredeken
OldeLemmbuesch
0810
Oostendarp 1024
Oosterwandt
0396
Ostendorp 0073
Osterwandesbreken
Overboom
0568, 0570,
PapenHassel
0308,
Peninckkamp
0527
Pennebre
1036
Penninckbre
0740
Penninckbrede
0236,
PenninckBree
0870
Penninckvrede
0624
Penningsbrede
0125
Penninkbrede
0968
Penninkbree
1039
Pennynckbre
0700
Planckert 0843
Poelhuis
0091, 0170,

0342
0742
1102,
0018,

1032,
1364,
0513

0386,

0384

0658

0274,
0726
0319
0351,
0422,

1307, 1443

0998,

0676,
1086,

1228

1322
1051,

1034

0495
1191,

0451,
1084,
1190,
1253,
0402,
0973,
0991,
1018,
1218
0243,
0259

0492
0279

0144
0606
0312, 0328

0902

0171,
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0341, 0342, 1226,
PoelhuisBree
0673
PoelhuiserWeert 0225
PoelhuisMaet
0878
Poelhuijs 0332, 0456,
0468, 0469, 0553,
0681, 0799, 0878,
Poelhuijsen
0449
PoelhuijserCamp 0392
Poelhuijsermaethe
Poelus
1059
Poilhuis
0112
Polhuis
0147
Poorte
1078, 1080
Poortenaar 1102
PijpersBreeken
1148
Reeffkempkesstucken
Reems
0674
Reisst
0099
Remes
1254
Remmers
0470
Rensken
0008
Reijse
0432
Rhemen
0492, 0495,
Rhoerdinck 0308, 0312,
Rhoirdinck 0150, 0159
Riese
0259
Rietmaate 1303
Rietmorse 0876, 1304,
Rietmorsse 1182
Ripperdaasenthienden
Ripperdaschenthiende
1257, 1260
RipperdascheTiende
Ripperdasetiende 1102
Ritmors
1171
Rodenthoorn
0176
Roerdesgrafte
0299
Roerdinck 0256, 0445,
Roerdinckmors
0628
Roerdink
0919, 1018,
1067
Roeveskamp 0582
Roscamp
0867
Roskam
1317
Roskamp
0458, 1344
Roskamperhuisken 1317
Rottelinckmathe 0003
Roukamp
1078, 1080,
Roukempken 0676, 0922,
Rouwcamp
1134
Rouwemaate 0958
RouwemaetsElsen 0511
Rouwemathe 0341, 0342
RouweMors 0523
Rouwkamp
0946, 1200,
Rouwkempken
0885,
Rowmorsch 0463
Rukamp
0069
Rumaereskempken 0259
Rumarsmaete
0259
Ruwkamp
1414
Santstucksken
0357
SchepersCamp
0101
Schmitsmaete
0508
ScholtenEsch
1011,
Scholtenhuis
1243
Scholtenplaetse 1098
Scholtenstede
1097
ScholtenvanHuppel
Schoppengaerden 0648
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1233

Schoppengoorden 0417
Schoppers 0425, 0659,
0717, 0718, 0773,
1036, 1039, 1425,
Schopperscamp
0703
Schoppersgaerden 0610
Schopperswoort
0594
Schuerinck 0335, 0362
Schuerinckskamp 0109
Schuerinckstuck 0184
Schuirinck 0372, 0607,
SchulteHuppel
0635
Schultenbusch
0708
SchultenCavenstede
0643, 0644, 0645,
SchultenEsch
0855
Schultenhuijs
0646
SchultenPenninckbree
SchultenMars
0878
SchultenVruchte 0594
Schultet'Huppel 0633
SchultevanHuppel 0594,
0660, 0681, 0737
Schurinckamp
0024
Schurinckstucke 0132
Schuurink 1405
Schuurinktiende 1405
Schuijrinck
0393
Seevink
0842, 1312,
Sevinck
0778, 0780,
0820, 0824, 0830,
SevinckEsch
1020
Sevink
0879, 1439
Sewinck
0379, 0470,
Sewinckesch
0382
Sewinckess 0439
Sibinck
0460, 0502,
Sibinckmate
0398
Sibink
1186
SiebincksgroitteBree
Siebink
1246, 1345,
Sieverdink 1306
Siewinck
0699
Simmeldinck
0125,
0192, 0265, 0288,
0486, 0556
Simmeldinckesch 0268,
Simmeldink 0368, 1100
SimmeldinksGoor 1064,
Simmelinck 0605, 0802,
0894, 0895, 0900,
SimmelinckEsch
0549,
Simmelink 0896, 1066,
1115, 1367, 1421
Simmelinkshuysken
Simmeltsgoirden 0265
Slippe
0417, 0610,
0818, 0819, 0821,
1360, 1432, 1433
Slippenkamp
1109
Slippercamp
1352
Slipperkamp
1193
Slippers
0407, 0408,
Smallestukjen
1149
Smit
1317
Smitsmaetken
0860
Smitsweijde
0509
Snijdersland
1349
Speeckenslat
0389
Spekkenslat
1088
Stammers
0810, 0943,

0467,
0646,
1063
0844

0264

0715
0328

1252
1258
1256,
1168

0527
1061,

1102
0928

1354
1086, 1091

1013

1232

0714,
1029,
1426

0897
0623,
0646
0678

0600,

1345
0786,
0841
0523, 0629
0598, 0601
0089
1387
0190,
0358,
0557
1094
0871,
0903
0794
1082,
1064
0813,
0822,

0421

0945,
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1007, 1076, 1347,
Stammerskamp
1347
Steencamp 0280, 0648
Steencampscamp
0863
Steenkamp 0152, 0153,
0218, 0277, 0848,
0874, 0927, 0948,
0954, 0957, 0967,
Stegge
0474, 1146,
Steggermate
0949
Steggersmaete
0594
Steggerstucke
0843
Steggerstukke
1151
Steggesstucke
0772
Steinkamp 0142, 0220,
Steurkamp 1332, 1346
Stockert
0633
Stoltenborch
0661
Stoltenborg
1194,
1248
Stoltenburgh
0447
Störkemp
0332
Stroet
0251, 0287,
Stroete
0300, 0551,
Stroot
0560
Stroote
0525, 0526
Strijtkamp 0182
Sijbinck
0174, 0335,
0427, 0440, 0479
SijbinckBrede
0330
SijbinckBree
0255
SijbinckBreede
0298
Sijbinckcamp
0349
Sybinckfromemars 0135
Sijbinckkamp
0442
SybinckMaetskamp 0204,
SybinckMörse
0241
SybinckRoumorsch 0320
Sybincksgroittebrede
Sijbinckskamp
0593
SijbinckVoerkamp 0369
SybinghsMaets
0205
Sijbink
1363, 1401
Symeldinck 0046, 0155,
SymmeldinckgroteMaet
Teink
1102
Thieenk
1256, 1257,
Thuinte
1254
Thijes
1249
Thijshuis 1102, 1106
Thijshuijs 1080
Thijskamp 0356, 1160
Tigheloven 1078, 1080,
Tjeinck
0385
Tolkamp
0276, 0281,
0973, 0988, 0989,
0991, 0992, 1008,
1018, 1028, 1049,
1053, 1054, 1083,
1338, 1375
Tolkamph
0038
Tolkampmaet
0579
Tolkampsmaethe
0887
Tolkampsmathe
0632
Tollenkamp 0317
Tijes
1263
Tijlhuijs 1078, 1080
Tijshuis
0946
Tijshuijs 1078
Tijsman
1162
Vaeltrit
0271, 0278
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1402

Vaeltrijt 0003, 0004, 1035
ValkenJansbulte 1317
Valtrijdt 0211
Veene
1434
VeeneBrake 0981
VeeneMaete 0939
Veeneplas 1436
Veertman
0734
Vehnebraecken
0252
Vehnebraeken
0243
Veltmaate 1011, 1013
Venebraeck 0413
Vlasacker 0895
Vliermathe 1245
Voelendijksgaarden 1302, 1383
Voetpatstucke
0297
Vogelpoel 0946
Vogelpol
0078
Vogelpuelken
0343
Voorde
1078, 1080, 1092,
1093, 1409
Vooresch
0899
Voormaetken
0277, 0282
Voortman
0285, 1090, 1367
Vos
1117
Vossessteden
0322, 0376
Vosstede
0388, 0875
Vossteede 0682, 0854
VrenegoirsMaete 0189
VroeneMorsch
0282
Vuilendyck 0451
Vuijlendijck
0455
Walfaert
0238
Walfaertsesch
0178
Walfahrt
0348
Walfardt
0120
Walfardtskamp
0336
Walfartskamp
0180
Walvaard
1436
Walvaart
1204, 1234
Walvaer
1026
Walvaert
0955
Walvart
0211
Walvoort
1341
Wambraeke 0474, 0475
Wambroeckxgaerden
0629
Wanders
1088, 1317, 1367
Wandersmate
1102
Warierdinck
0807
Warners
0222, 0267, 0337, 0338
Warnsinckmaete
0259
Warrierdink
0941, 0972, 1031
1058, 1074
Warrijerdinck
0634
Weembroek 1236
Weenengoorden
0855
Weerkamp
0847
Weerd
1030, 1440, 1441
Wejenboom 1424
Wennekinck 0423, 0485
WennekinckBroeck 0485
Wennink
0946, 0960, 0980,
1078, 1080, 1090, 1396
Wenninkgaerden
1142
Wennijnckinckgoerden
0003
Werdeskamp 0035
Werners
0100, 0215, 0223,
0734
Wernsinckmate
0319
Werrierdinck
0161
Wesselersmaet
0546

0207,
0866,
0951,
1349
1147

0232

1210,

0905
1255

0372,

0209
0103

0156
0217
1260

1090
0965,
0990,
1015,
1051,
1084,
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Wesselinck 0031,
0048, 0068,
0307, 0323,
0734, 0811
Wesseling 0946,
Wesselink 0906,
1080, 1090,
1235, 1267,
1301, 1367
Wesselsgoorden
Wesselsmaethe
Westerbraecke
Weijenboom 0731,
0988, 0989,
0992, 1015,
1053, 1083,
1290, 1398,
Wiltkamp
0946
Winckelmaetgen
WinckelsMaetken
Winkeltijn 0259
Woerdtsstucke
Woert
1271,
1284
Woordtackerken
Wormbskamp 0166,
0507
Wormenbroek
Wormerscamp
Wormerskamp
Wormeskamp 0963,
Wormscampscamp
Wormsgoet 0860
Wormskamp 0213,
0604, 0605,
0888, 1120,
1241, 1272,
1286, 1382,
Wormskampskamp
1426
Yeynckbree 0005

0045, 0047,
0076, 0083,
0346, 0397,
1211,
0937,
1107,
1281,

1268
1078,
1113,
1295,

0380,
1254
0383
0756,
0990,
1028,
1084,
1399,

0381
0827,
0991,
1051,
1289,
1415

0168
0270
0540
1273, 1275,
0556
0239, 0420,
1396
0953, 0962
1347
1050
0845
0592,
0622,
1126,
1278,
1426
1382,
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0603,
0845,
1129,
1283,
1425,
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Index op familienamen.
Abbinck
0140, 0410, 0411,
0482
Abbink
1204, 1320, 1390
Aelten
0172
Aerijens
1286
Ahave
1053
Albach
1270, 1287, 1303,
1304, 1306, 1366, 1397
Aleffs
0151, 0201, 0244,
0266, 0277, 0352, 0545,
0692, 0757
Alefs
0220, 0333, 0451,
0455, 1302, 1306
Alephs
0436
Alferdink 1370
Alissen
1366
Aloffs
0611, 0627, 1138
Amboten
1286
Anholt
0110
Anssum
0655
Antinck
0308, 0312, 0328
Arents
0410
Arentsen
1251, 1354
Aresdorff 0308
Aresdorfio 0328
ArmentotWenterswick
0096,
0103, 0179, 0297, 0380
Arndtsch
0324
Arninck
0488
Arnsdorfins
0312
Asbeck
0379, 0458, 0463,
0470, 0523, 0546
Asbecke
0629
Asbeeck
0699, 0780, 0786,
0820, 0841
Asbeek
0576
Asbeeke
0621
Asten
0066, 0149
Aversen
0185
Backer
1046
Baer
0803
Bak
1158
Balckenschot
0001, 0008,
0009, 0160, 0345, 0359, 0360
Balckenschotte
0002
Balink
1428, 1438
Balkenschot
0012, 0013,
0022, 0028, 0032, 0033,
0035, 0036, 0037, 0038,
0040, 0041, 0044, 0269
Balkenschotte
0026
Barckele
0653
Barckell
0403
Bargerbos 1127, 1128
Bargerbosch
1118, 1119
Barkel
0907, 0908, 0974,
0975
Basten
0068, 0071, 0094,
0095, 0101, 0102, 0118,
0119, 0134, 0147, 0193,
0198, 0227, 0233, 0245,
0273, 0289, 0290, 0294,
0311, 0327, 0339, 0344,
0374, 0375, 0384, 0386,
0387, 0395, 0400, 0531, 0654
Baijen
1078, 1080
Becker
0533
Beecke
0764, 0765
Beek
1416
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Beeke
1121
Beekman
1144,
Beeks
1102,
Beelen
0886
Beeringen 0518
Beerninck 0657,
Beernink
0920,
1136, 1145,
Behrninck 0293
Beitel
0904,
1155, 1321,
Beke
0359,
Bekkink
1341
Bemphuis
1332,
Bengefoirth
Bengevoordt
Bengevoort 0623,
0644, 0645,
0660, 0673,
0726, 0727,
0765, 0770,
0790, 0796,
0834, 0840,
0933, 0934,
0984, 1005,
1188, 1235,
Bengforth 0208
Bennink
0982
Berckel
0084
Berckell
0381,
Berendsen 1301
Berentschot
Berentsen 1268,
Beringen
0501,
Berkel
0882
Berninck
0269,
0306, 0330,
0360, 0366,
0453, 0529
Berninckhof
Bernnijnck 0090
Bernts
0648
Besselinck 0452
Bessink
1152
Beukenbosch
Beulink
1368
Beurse
1269
Beusink
0916,
1139
Beijers
0206,
1097, 1197,
1239, 1294
Beijtel
0908,
1090, 1128,
Beytell
0367,
Blekkink
1424
Bloemena
1355,
Bloemers
1230
Bloeminck 0831
Blomendale 0037
Bockesfeldt
Boeckenhorst
Boeienk
1372,
1380, 1381
Boeinck
0286,
0449, 0456,
0557, 0619,
0678
Boeink
0209,

1145
1434
0658, 0683
0994, 1062,
1222, 1388
1118, 1119,
1385, 1438
0581, 1309
1346
0188,
0594,
0633,
0646,
0712,
0743,
0771,
0808,
0878,
0935,
1007,
1258

0189
0696
0643,
0647,
0718,
0762,
0773,
0812,
0899,
0949,
1023,

0391
1435, 1436, 1437
1295
0508, 0509
0287, 0302,
0353, 0359,
0372, 0443,
0070

1261
0933, 1137,
0707, 0719,
1215, 1238,
1021, 1052,
1225
1056
1356

0206
0877
1373, 1379,
0341, 0392,
0469, 0556,
0636, 0677,
0332
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Boejink
1335,
Boekers
Boekholt
Boelinck
Boenck

1140, 1329, 1330,
1391
0547, 1033
0917
0109
0201, 0232, 0255,

Bruekink
0985
Bruggenkamp
Brugger
0631
Bruggers
0579,
1328, 1339,
Brugginckamp
Brummelstroete
Brunckhorst
Bruninck
0357
Brunstering
Brurink
0216
Brussen
0185
Buckel
0657
Bueckenfelde
Bueckers
0817
Buerse
0064,
Buersen
0335,
Buerst
0174
Buirse
0061,
Buisfelt
0064
Bulte
0994
Burse
0104
Busch
1102
Busman
0681
Buijnck
0157
Byfanck
0089
Bijvanck
0814,
Cahtmans
0556,
Calhaer
0701
Campes
0510,
Camphuis
0115,
0200, 0251,
0275, 0306,
Camphuijs 0157,
0386, 0413,
0519, 0579
Camps
0969,
CapittelVreden
Cate
0961,
Cathe
0893
Chrechtinck
Cleppers
0987
Cloese
0958
Clos
0862,
Clumpers
0596,
Cobes
1414
Cock
0234,
0651,
Coldenbergh
Colenberch 0220,
Colenberg 0939
Colenbergh 0884
Colonius
0956,
Colste
1209
Colstee
0846
Colsteede 0812
Colstege
0668
ConventGrollo
Cooldeweijen
Coops
0446
Corschot
1336
Cortschot 0740
Craaijvanger
1386
Craenen
0648
Cranen
0339,
Crater
0941
Crechtinck 0849
Crevelienck
Crognie
0226
Crommelbeen

0265, 0270, 0342, 0431
Boesen
0283
Boesinck
0248, 0279, 0283,
0336, 0396, 0466, 0571
Boesingh
0227
Boessinck 0647
Boeijinck 0086, 0242, 0282,
0952
Boeijink
0551, 0552, 0997,
1068, 1069, 1071, 1072,
1200, 1221, 1248, 1291,
1319, 1394, 1408, 1410,
1414
Boeijnck
0085, 0550, 0857
Boeijnk
1229, 1263
Boinck
0070, 0358, 0516,
0696
Bollen
0813
Bonen
0358, 0405, 0406,
0407, 0409, 0492, 0524,
0647
Bonnekinck 0440
Boom
0919
Boonen
0664, 0696
Borch
0033, 0036, 0040
Borckeloe 0335
Borcklo
0362
Borckloe
0308, 0312
Borckuloe 0256
Borkuloe
0803, 0804, 0805
Bos
0922
Bosch
1027, 1402
Bosche
1352
Bosinck
0144
Bouman
1040
Boumeester 1347
Bouwman
0805
Bouwmeesters
1362, 1364
Bouwmeisters
1365
Boveld
1319, 1410
Bovelt
0291, 0613
Boijinck
0695
Boijink
1090, 1188
Boijnck
0126, 0150, 0203
Boijnk
0925, 1132
Bras
0261
Breckenfelde
0216
Brengenbarch
0403
Brengenborch
0365, 0419, 0438
Brengenborgh
0488, 0694
Broeck
0621, 0830, 0842,
0848, 0874
Broecke
0322, 0820
Broeckwijk 0811
Broekink
0896
Broekman
0582
Broering
1308
Broeringh 1265
Brommell
0177
Brommels
0163
Bronckhorst
0224, 0434,
0511, 0564, 0620
Brörinck
0228
Brouwer
0829, 0927
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0280, 1388
1181, 1247,
1417
0448
1408
0451, 0455
1067

0277
0642
0362
0789

0817
0557
1177
0158,
0253,
0378,
0243,
0414,

0183,
0266,
0981
0254,
0452,

0970
1186
1405
0680
0876
0704
0512, 0570,
0652, 0921, 1009
0706
0280
1213

0014, 0029
1024

1351, 1385,
0344, 1089
0803
0481
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Crommelbien
0351,
0355
Crommerbeen
0196,
0259, 0262, 0274,
Cromminga 0462
Cronnie
1389, 1390
Cronnij
0788
Cruijper
0201, 0202,
Cruyskens 0376
Dam
1053, 1430
Damkate
0513
Dapper
0059, 0186,
0275, 0296, 0324,
0431
David
0612
Debbink
1420
Decherinck 0361
Deenink
0923
Derick
0413
Derxsen
0466
Deterdinck 0043
Deterinck 0039, 0041,
Diaconen
1223, 1228
Diaconie
0814, 0817,
0876, 1014, 1219
Diaconij
0887
Dienberch 0013, 0030,
0061, 0063, 0067,
0080, 0118
Dienbergh 0105
Diepenbroeck
0445
Diepenbroick
0150,
Diepholt
0599
Diepring
0910
Dierkink
1047
Dieterdink 1044, 1350
Dieterinck 0518, 0582,
0614, 0625, 0640,
0691, 0738
Dieterink 0671, 1042,
1103, 1197, 1224,
1391
Dieters
0680, 0692
Dolle
1029
Dondergoor 1155, 1207
Doopsgezindegemeente
1091
Droste
0315
Drosten
0015, 0027,
Duith
0962
Duits
0953
Dullen
0285
Dulmen
1391
Dulmers
1047, 1400
Dulmes
1350
Dunnewaldt 0269, 0359,
0464
Dunnewalt 0715
Dunnewold 1234, 1318,
Dunnewoldt 0360, 0461,
0498, 0521, 0542,
0768, 0777, 0785,
0795
Dunnewolt 0345, 0450,
0478, 0499, 0500,
0505, 0506, 0531,
0538, 0539, 0546,
0583, 0597, 0628,
0687, 0710, 0730,
0753, 0754, 0755,
0762, 0764, 0765,
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0354,

0829, 0872,
1137, 1154,
1341, 1435,
Dunnewijck 0249
Dunnewijk 1077
Duthe
1120
Duvenslat 0649
DuijmaarvanTwist
Dijenbergh 0111
Dijnberch 0204
Dyenberch 0205,
Ebbink
1235
Eck
0379,
Eeftink
1429
Eerde
0149,
0307, 0367,
0432, 0484,
0617, 0750,
1080
Eerden
0094,
0323, 0346,
0385, 0408,
0609, 0667,
0821, 0975,
1090, 1102,
EerdensScheper
Eimbert
1160
Ekell
0024
Elderinck 0311,
0836, 0862
Elferink
1396
Elink
1002,
Ellinck
0556,
Elsen
0041,
0615, 0616,
0986, 1182
Elssen
0294
Elverfeldt 0350
Elverfelt 0281,
Elzen
1175,
Emminck
0220
Engberts
0590
Enschede
0186,
0304
Ensel
0672
Eppenhoff 0895,
Erde
0031,
0052, 0066,
0083, 0458
Erden
0045,
0285, 0313,
Erpenbeeck 0636,
0662, 0665,
0685, 0698,
Erpenbeek 0796,
Eschede
0305
Esselinck 0014,
0435, 0487
Esseling
0946,
1273, 1275,
Esselink
0912,
0944, 1090,
1246, 1279,
1413, 1429
Essink
1249
Evers
0789,
1046, 1083,
1168, 1184,
Everwijn
0940,
0993
Eijmers
1106

0257,
0340

0203

0187,
0410,

0479, 0489
0847,
0035,
0072,

0159

0587,
0690,
1047,
1335,

1086,
0059

0377,
1437
0462,
0761,
0790,
0476,
0504,
0534,
0554,
0669,
0752,
0759,
0771,

0934, 1005,
1204, 1254,
1436

1439
0395
0393, 0418
0224,
0417,
0607,
0813,

0297,
0421,
0610,
1078,

0271,
0356,
0513,
0818,
0983,
1269,
0233

0278,
0383,
0576,
0819,
1035,
1412

0654, 0693,
1413
0557
0149, 0520,
0797, 0961,

0290, 0480
1252
0296, 0301,
0903, 0921
0047, 0048,
0076, 0077,
0068,
0314
0641,
0670,
0746,
0805,

0082,
0654,
0684,
0747
1117

0025, 0057,
1165,
1310,
0913,
1102,
1284,

1271,
1337
0920,
1183,
1401,

0956, 1018,
1164, 1166,
1256
0946, 0947,
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Eijnink
1917
Fahlmer
1042, 1081
Fargarson 0910, 0917
Ficks
0545
Formica
0470
Francke
0809
Francken
0876
Frechen
1008
Frenck
0583
Frericks
0748
Garverdinck
0053,
0798, 0868
Garverdink
0736,
1012, 1087, 1185,
1438, 1440
Garverink 1427, 1428
Garvert
0844
Garwerdinck
0309
Gedeputeerden
0323,
0494, 0716
Geerdes
0297, 1238
Geerts
1208
Geessinck 0092, 0102,
0383
Gehrdes
0179
Geilvoet
0759, 0770
Gellekinck 0782
Gerdes
0634
Gerritsen 0401
Gerverdink 1078, 1080
Gerwerdinck
0358,
Gesinck
0303, 0326,
Gessinck
0332
Geun
1158
Gevers
0363, 0410,
0415, 0482, 0517
Geijlvoet 0710
Gielinck
0802
Giesinck
0457, 0467,
0596, 0798
Giesink
1250
Giessinck 0167, 0613,
0633
Giessink
1122, 1123
Giffel
0922, 0930,
1037, 1086, 1090,
1102, 1110, 1140,
Giffele
1331, 1344
Gildemeisteren
0529
Goer
0052
Goissens
0174
Golden
0783, 0784
Goossens
0517, 1409
Gosens
1176
Gossinck
0444, 0481,
0741, 0748, 0749
Gothom
0207, 0218
GraafschapZutphen
GraefschapZutphen
Graes
0066, 0083,
0149, 0210, 0317,
0634, 0712, 0807,
0941, 0972, 1031,
1073, 1074
Grashoff
0735
Graver
1117
Greeven
1302
Greever
0946
Greevinck 0837
Greupink
1353, 1399,
1424
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Grevers
0246
Grevinck
0025, 0451, 0778,
0780, 0820, 0824, 0830,
0841, 0842
Grevink
0979, 1053, 1409,
1442
Gribbroek 1222, 1348
Grievinck 0333, 0334, 0361,
0383, 0436, 0455, 0512,
0528, 0699
Groll
0010
GrootBoerlo
1367
GrootenBourloe
0379
GrootenBourloo
0607, 0617
Grootenhuis
0805
Grootenhuijs
0890
GrootEsselink
1429
Grootholt 1342
Groothuis 1370
GrossenBurlo
0734
Grotenhuis 1247, 1293
Grijsen
1026
Gulden
0943, 0945, 1226
Gijsbers
1008
Gijsberts 0590, 0637
Gijse
0723
Haagen
1370, 1392
Haalriete
1255
Haar
1211, 1370
Haave
1438
Hackenbroeck 0393, 0666, 0866
Hackenbroek
0948, 0954, 0967
Haeffken
0003, 0004, 0005,
0007, 0057
Haeffkens 0179
Haeffkes
0474, 0747
Haefken
0050, 0211, 0212,
0237, 0357
Haefkens
0060, 0076, 0297,
0446, 0699, 0824, 0830,
0841, 0842, 0850, 0855
Haefkes
0411, 0428, 0624,
0679, 0698, 0865, 0866
Haege
0166, 0184, 0922
Haegen
0843, 1029
Haemerslagh
0557
Haen
0826
Haer
0217, 1107
Haerlem
0151
Haerst
0856
Haeveken
0261, 0295
Haevekes
0594, 0684, 0685
Hage 0168, 0819, 1036,1039
Hagen
0132, 0133, 0232,
0737, 0740, 1057, 1151,
1266, 1270, 1282, 1376,
1397, 1425
Haken
1171
Halleriet 1136
Halrijt
1062
Hamerslagh 0556
Hanseler
0188, 0189
Harbers
0416, 0438, 0443,
0454, 0567, 0606, 1057
Harckinck 0491, 0493, 0786
Harders
0827, 0893
Hardes
0337, 0365, 0380,
0381, 0382, 0388, 0391,
0393, 0514, 0566, 0659,
0731, 0753, 0756, 0761,
0768, 0777, 0785, 0988,

0523,
0923,
1275,

0346,

0110,

0359
0412
0411,

0511,
0617,
0946,
1091,
1361

0585,
1271
1095
0094,
0331,
0938,
1058,

1400,
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0990
Harmelinck 0140, 0642, 0822
Harmeling 1078
Harmelink 1102, 1236, 1342,
1387
Hartlief
0632
Haselbroeck
0363
Haskers
0343
Hassink
1236
Have
0591
Havekes 0897, 0909, 1035,1102
Hecking
1084
Heeckeren 1231
Heekeren
1096, 1111
Heeminck
0673
Heemkinck 0347
Heetbrink 1110
Heilersigh 0792, 0793
Heinen
0785
Helders
1258, 1349
Helle
0031, 0047, 1424
Heller
0216
Helmerdinck
0041
Helmerdink 0896, 1114
Helmerinck 0869
Helmes
0578
Heminck
0236, 0303, 0368,
0390, 0472, 0477
Heminckhuisken
0888
Hemink
1015, 1021
Hemkinck
0342
Hengel
0879, 0978, 1146
Henneckes 1376
Hentkinck 0352
Herbers
0480, 0568, 0573,
0668, 0774, 0776, 0833,
0846, 0864
Herberts
0227, 0563, 0853
Hermeldinck
0358
Hermelinck 0026, 0029, 0048,
0062, 0097, 0106, 0188,
0189, 0206, 0208, 0216,
0233, 0407, 0612, 0662,
0751, 0774
Hermelink 1080
Hermelijnck
0618
Hertich
0162
Hertoch
0364, 0371, 0401
Hertz
0530, 0535, 0575
Hesselinck 0835, 0838
Hesselink 0898, 0992, 1048,
1079, 1081, 1090, 1148,
1149, 1152, 1164, 1206,
1227, 1240, 1259, 1314,
1316, 1319, 1322, 1414,
1435, 1436
Hessink
1249
Heufkes
1109, 1193
Heulters
1378
Heurne
1316, 1322, 1332,
1346
Heuvelboom 1010, 1177, 1219
HeijdenzuAstruph 0291
Heijinck
0589
Heijlersich
0836
Heijnck
0525, 0526, 0550,
0559, 0560, 0588
Heijnen
0768
Hietbrink 1016
Hilbelink 1181, 1201, 1220,
1293, 1413
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Hilte

0214,
0417, 0421,
Hinckamp
0605,
Hobbenack 0043,
0232, 0233,
Hobinck
0047,
0654, 0828
Hoebinck
0670,
0932
Hoebink
1000,
1055, 1117,
1198, 1199,
1252, 1264,
Hoedemaecker
Hoefkes
0662,
Hoenes
1102
Hoeninck
0627,
0695, 0851,
Hoenink
1029,
1276, 1407
Hoerne
0235
Hoeve
0181,

0407, 0408,
0610
0622
0176, 0228,
0399
0055, 0321,

0293,
0883,
Hoevekes
Hoeverman
Hofkes
1170,

0825,
0910,
0660
1105
1135,
1190,

0850, 0881,
0960, 0980

1208, 1244,
1405
Hofman
1396
Holkenborgh
Holleweg
1288
Holstein
0185,
Holthuijs 0833,
0864
Hondeling 1399
Hones
1418
Horst
0404,
0875, 0882,

1312, 1334,

0689, 0862,
1004, 1010,
1124, 1170,
1208, 1242,
1304
0855
0670
0668, 0677,
0984
1229, 1236,
0182, 0292,

1152, 1159,
1196, 1206,

1393
0290, 0350
0851, 0853,

0694, 0854,
0898, 0904,

0907, 0974, 0975, 1102,
1161, 1258, 1313, 1326,
1327,
Horstinck
Houckes
Hove
Hoyting
Hoijtink
Hovekes
Hubinck
Huesinck
0162
Huessinck
Huininck
0779
Hulsen
0481,
0743,
0961,
Hulsevoor
Hummel
Hummelinck
Huninck
0237
Hunnepe
Huijninck
0751,

1349
0276
0437
0729
1101
1130
0654, 0665, 0681
0164, 0165
0115, 0157, 0158,
0114
0679, 0758, 0776,
0289,
0495,
0867,
1383
1210
0933
0181,
0211,

0430, 0437,
0585, 0721,
0899, 0942,

0466
0212, 0232,

1133
0424, 0435, 0711,
0846
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Huijnink
0937,
Huijsinck 0097,
0205, 0294,
0732
Huijsink
0995,
1094
Hijinck
0291,
0825
Hijink
0931,
1152, 1196,
1268, 1274,
1301, 1352
Hijnck
0108,
0534, 0536,
0802, 0805
Hijtkamp
1388
Ilbergh
0909
Illebargh 0982
Illeberg
0946,
Illeberge 0025
Imgrondt
0338
Imgrundt
0311
Immerman
0848,
0901, 0927,
0954, 0957,
Ittersum
0496,
0554
Jacobs
0178,
Jansen
0354,
0824, 0827,
0842
Janssen
0351,
Jeinck
0132,
Jensen
0694
Joesten
0363
Jonas
0481
Jorden
0632
Kaeckelick 0189
Kalf
1041
Kalff
1090,
1141, 1153,
Kampes
0151,
1130
Kamphuis
0126,
Kamphus
0039
Karssenbroek
Kedde
0024
Kedden
0290
Kempel
1055,
1381, 1394,
Kempell
1006,
Kempers
1309
Keppell
0059
Kerssenbroeck
Kessel
1036
Kettel
0008
Ketteler
0972,
Keuper
1089,
1149, 1179,
1220
Kevelscamp 0873
Kevescamp 0928,
Keveskamp 0884,
1079, 1151,
1442
Keijser
1131
KleinPoelhuis
1282, 1317,
KleinTuente
Kleppers
0886,
KleijnPoeles

0961, 0991
0196, 0204,
0374, 0384,

1380, 1381
KleijnPoelhuis
1011
KleijnPoelhuijs
Klinkenberg
1195, 1202,
Klumper
0278,
Klumpers
0240,
1423
Knickers
0905
Knickink
1236
Knikkink
1142,
Knuivers
1418
Kock
0485,
Kocken
0903
Kockes
0246,
Kocks
0234,
0442, 0528,
1050
Koenen
0542
Koesinck
0120,
0453
Koessinck 0480
Kok
1325,
Koks
0944,
1310, 1337
Koldenberch
0157
Koldenborch
Kolenbarg 0918
Kolenbergh 0873
Kolk
0208
Kolske
0210,
Kolste
1022,
Kolstede
0085,
1239
Kolstee
0353,
Koninger
1024
Konnings
1121
Koopman
0991,
Korbeck
0038
Korschot
0968
Korscot
0986
Kortbecke 0035
Kortbecken 0032
Kortemans 1366
Kortschot 0914,
1040, 1069,
1399, 1415,
Kosinck
0019,
Kosinx
0018
Kossinck
0016
Kossink
1020,
Krechtinck 0399
Kreil
0126,
Kreill
0058
Kremer
1172,
Kreijl
0775,
Kreijll
0298,
Krom
1176
Kronie
0075
Kronje
1065,
Kronnie
1101,
1280, 1308
Kronnije
1315
Krosenbrinck
Kruisselbrink
Krummerbeen
Krijger
0295
Kuckelstein
Kuenen
1135

1064, 1066,
0389, 0516,
0999, 1002,
1235, 1267,
1281, 1295,
0114, 0519,
0626, 0675,

1393

0866, 0874,
0948, 0951,
0967
0497, 0505,
0180
0699, 0813,
0830, 0841,
0506, 1396
0133, 0138

1092, 1113,
1154
1032, 1040,
0252, 1025
1175, 1182
1348, 1380,
1404, 1411
1017
0964
1031
1090, 1148,
1180, 1201,
0931
0885, 1003,
1165, 1286,
0915, 1203,
1394
1442
1125, 1285
1374, 1379,
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0891, 0932,
0966,
1191,
1205
0332,
1132,

1013
1192,
0358
1317,

1213
1323, 1324
0929, 0930
0369, 0423,
0976, 1002,
0134, 0439,
1422
1291, 1292,
0152, 0153,
0101

0271
1030, 1114
0088, 1133,
0359, 1233
1102

0915, 1019,
1072, 1333,
1424
0021, 0034
1022, 1085
0791
1173, 1174
0793, 1254
0331, 0358
1250
1130, 1279,
0389
1400
0273
0317
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Kueper
1178
Kulve
1187
Laarberg
1195, 1340, 1401
Laarbergh 0973, 1363
Laeckinck 0093, 0098, 0099,
0119, 0122
Laerberch 0185, 0339, 0358,
0394, 0520, 0539, 0544,
0676
Laerberg
0965, 0983, 1008,
1067
Laerbergh 0331, 0541, 0571,
0572, 0577, 0840, 0844
Laickinck 0071, 0080, 0081,
0169
Laikinck
0058
Lamberdinck
0023, 0092,
0214
Lambertinck
0031, 0075
Lammerdinck
0151, 0157,
0167, 0183, 0200, 0226,
0251, 0252, 0253, 0287,
0300, 0359, 0465, 0515,
0516, 0525, 0526, 0537,
0550, 0551, 0559, 0560,
0588, 0589, 0619, 0626,
0675, 0905
Lammerdink 0663, 1034, 1136,
1296,
1442
Lammers
1423
Landever
1436
Landeweer 1346, 1355, 1356,
1358
Landewer
1332, 1357, 1369,
1378, 1392
LangenSchroder
0044, 0046
LangenSchroir
0017, 0028
LangeSchroder
0049, 0057
LangeSchroir
0024
Lansinck
0193
Lantinck
0216, 0499, 0504,
0534, 0538, 0787
Lantink
0971, 1009, 1187,
1261
Lawick
0218
Laykinck
0006, 0011, 0016,

Lentel
1012
Lentink
0946
Leurdijk
1318
Leijendecker
0259
Lieferdink 1061,
Lieferink 1067
Liessink
1102
Lintelo
0906,
Lintum
0992,
Loborch
0807
Lochem
1196
Lochte
0352,
Locken
1053
Loen
0129,
Loeijckinck
0776
Loeijckink 0789
Loghem
1312,
Loickinck 0481,
0683, 0698,
0705, 0724,
0728, 0729,
0808, 0809,
Loickingh 0126
Loikinck
0697,
Loitink
0935,
1371, 1372,
1379, 1380,
Lomans
1006,
Loomans
1215
Looijckinck
0742, 0745,
0749, 0754,
Loyckinck 0201,
0259, 0262,
0370, 0395,
0720, 0726,
0769
Loijkinck 0151,
0196, 0203,
0355, 0387,
0430, 0432,
0470, 0492,
0585, 0716
Loijtink
1103,
1349, 1404,
Luchte
0052
Ludinghausen
Luiken
0987
Lukenhuis 1353,
Lunterbos 1063
Lunterbosch
Lijsenbos 0950,
Lysenbosch 0998
Maas
0891,
0999, 1001,
1112, 1167,
1226, 1233,
1247, 1317,
1363, 1401
Maathe
1266
Maes
0002,
0437, 0483,
0837, 0926,
1002, 1004,
1387
Maess
0039
Maet
0647,
Maete
0664,

0017, 0018, 0019, 0026
Laykinx
0021
Lebbinck
0040, 0042, 0130,
0131, 0136, 0137, 0425
Lebbink
0923, 0973, 1048
Lebbinx
0026
Leerink
1322, 1332, 1346
Leessinck 0674
Lefferdink 1412
Leiendecker
0481
Lemkamp
1090, 1121
Lemmenes
0416, 0946, 1391,
1423
Lemmenesch 0076
Lenderink 1400
Lenkhoff
1053
Lennich
0592, 0603, 0604,
0605, 0707, 0719
Lennick
0672, 0849, 0880
Lennig
0815
Lennigh
0797
Lenning
0978
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0196, 0257,
1074
1087
1015, 1204
0390
0161
0763, 0766,
1439
0666,
0701,
0725,
0743,
0834

0674,
0702,
0727,
0805,

0832
0946,
1373,
1381,
1432,

1044,
1374,
1394
1433

0735,
0747,
0760,
0202,
0273,
0688,

0741,
0748,
0787
0257,
0274,
0715,

0733, 0739,
0194,
0219,
0422,
0444,
0495,

0195,
0327,
0429,
0463,
0578,

1162, 1212,
1411
0938
1400
1008
1001, 1004
0950,
1011,
1181,
1242,
1343,

0961,
1013,
1216,
1246,
1345,

0012,
0495,
0942,
1077,

0229,
0802,
0998,
1239,

1203
0717
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Manschot
Mareel
Marseil
Marsman
Martens
Mast
Mathe
Meddeholdt
Meddeholt

0861, 0910
0876
0862
0495
0356
1036
1282
0404
0403, 0945, 1007,

1285, 1286
0710,
0759, 0770
Mijerdink 0998
Neuber
1307
Niefiant
0025
Nienhuis
0118,
0145, 0148,
1035, 1098,
Nienhuisen 0127
Nienhuijs 0813,
0821
Niers
1034
Nieuwenhuis
Nievant
0031
Nievianth 0034
Nijehues
0009
Nijenhaus 0096
Nijenhausen
Nijenhuis 0107,
1172, 1174,
1294, 1415,
Nijenhuisen
Nijenhuijs 0216,
0402, 0434,
0721, 1012,
1326, 1327
Nijenhuijsen
Nijenmors 0088
Nijlandt
0236,
Nijweijde 1107
Oever
0725
Offerstede 0281
Oinck
0182,
Oirde
0023
Oistendarp 0180,
Oistendorp 0062,
Oisterholdt
0294
Olbeeck
0305
Olden
1142
Olminkhof 1225
Olthaar
1273
Onnekinck 0233,
Onnink
1313,
Oonck
0932
Oostendarp 0619,
0774, 0863,
Oostendorp 0431,
1311, 1340
Oosterholt 1196
Orriens
1132
Ostendarp 0490,
0694, 1024
Ostendorp 0073,
Oveljonck 0862
Oveljunck 0876
Paaschen
1093
Paasschen 1196
Paddevoort 0764,
Padefoirt 0054
Padefort
0055,
0069, 0095,
0139
Padevoert 0710,
Padevoirt 0539
Padevoordt 0770
Padevoort 0478,
0554, 0628,
0759, 0762,
Padevort
0072
Muijs

1037, 1223, 1228
Meenk
1152
Meerdink
1000, 1108, 1109,
1193, 1209, 1321, 1355,
1356, 1401
Meis
0805, 1005, 1023, 1117
Melies
1165
Melis
1284
Mellies
1310, 1337
Menckinck 0090
Menninck
0708
Mennink
0903
Mensinck
0895
Mensink
0910, 1072, 1104,
1194, 1210, 1212, 1328, 1334
Menssink
1248
Mentinck
0003, 0004, 0007,
0083
Mentink
1064, 1066, 1094
Mere
0340
Merfeldt
0315
Merkes
0993
Meijenen
0613
Meijerink 1394, 1431
Meijers
0806
Meijnen
1121, 1364, 1431
Meijrink
1371, 1379, 1380,
1381
Meijs
0648, 0669, 0796,
0797, 0828, 0854, 0984
Meijsters 0744
Middachten 0313, 0314
Middeldorp 0174
Mierdinck 0302
Mierdink
1064, 1343
Moeselagen 0723
Moiderman 0927
Molders
0827
Mollers
0471
Monhemius 0990
Monster
0074
Morschers 1434
Morsger
0995
Moschers
1033
Moselage
0269, 0315, 0377,
0511
Moselagen 0345, 0350, 0800
Moijses
0625
Mumme
1183, 1198
Munster
0142, 0176, 0197,
0206, 0207, 0218, 0232,
0233, 0246, 0323, 0351,
0354, 0355, 0399, 0426,
0429, 0441, 0473, 0474,
0475, 0477, 0501, 0503,
0508, 0509, 0672, 0682,
0690, 0753, 0761, 0767,
0777, 0790, 0831, 0860,
0886, 0894, 0953, 0963,
1120, 1125, 1126, 1129,
1203, 1272, 1278, 1283,
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0730, 0752,

0139, 0141,
0269, 0801,
1117
0818, 0819,
1217

0095
0243,
1224,
1438
1236
0219,
0510,
1046,

1134,
1290,
0307,
0708,
1313,

0377
0305

0261
0181
0178
0181, 0182,

0260, 0327
1327
0663, 0714,
1136, 1185
0911, 1245,

0552, 0686,
0709

0765
0063, 0065,
0096, 0118,
0730
0531, 0546,
0669, 0687,
0771

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 17 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Oud Rechterlijk Archief 1533-1811
Paedevoort 0597
Paran
1018
Paschen
1312,
Paverden
0462,
Pavert
0201,
Peels
0827
Pelckwick 0194,
0656, 0671,
0692, 0744,
Pelckwijck 0558,
0602, 0640,
Pelkwijk
0961,
1192, 1202,
Pellewijck 0666
Pellickqwick
Pellickwick
Pelqwik
0089
Peters
0594,
0700, 0737,
Petersen
0633
Pillengaerden
Pleckenpoell
Poelhuis
0091,
0116, 0122,
0225, 0229,
0398, 0457,
0706, 0865,
0918, 1059,
1377
Poelhuisen 0113
Poelhuiss 0099
Poelhuijs 0297,
0456, 0467,
0474, 0477,
0564, 0594,
0713, 0733,
0883, 0961,
1097, 1112
Poilhuis
0047,
Polhauss
0169
Polhuis
0147
Poolhuis
0805
Poortenaar 1078,
Poppink
1018,
1061, 1111,
1303, 1304
Pré
1122,
Provisoren 0483,
0652, 0676,
0758, 0846
Provisorie 0642,
Provisorije
Rabelinck 0221,
0387, 0395,
0500, 0502,
Rabelingh 0123,
Raben
0857
Raebelinck 0634
Rademaicker
Raesbeek
1234
Raesfeld
0313,
Raesfeldt 0778,
Raesfelt
0385,
Railst
0082
Rasch
1375
Rasehorn
0185
Rasfelt
0175
Rathmer
1384
Rauwerdinck
Rauwerdink 1264,

1443
0464
0476
0195,
0675,
0760,
0582,
0650,
1150,
1205

0532,
0680,
0766, 0779
0587,
0691
1191,

0130
0276
0646, 0678,
0740
0493
0219
0092,
0154,
0232,
0631,
0902,
1314,

0112,
0167,
0273,
0641,
0910,
1317,

0392,
0468,
0522,
0624,
0737,
0997,

0449,
0469,
0553,
0681,
0878,
1063,

0062, 0153, 0170

1080, 1102
1046, 1054,
1156, 1157,
1147, 1169
0493, 0651,
0679, 0711,
0695
0891
0375, 0384,
0400, 0487,
0531
0124
0074
0314
0780
0813, 0822

0145
1276
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Rauwers
0358,
0662, 0665,
Rauwert
0160,
Rauwerts
0425,
Raven
0039,
Reems
1167,
Reesinck
0079,
Reessinck 0081,
Regteren
0906
Reinerdinck
Remen
0894
Remes
0995,
1242
Rennardt
0794
Rennerdinck
0740
Rennerdink 0358,
1169, 1259
Rensink
1428,
Resinck
0078,
Resink
1070
Reijerdink 1409
Rhede
1143
Rhemen
0294,
Rhoemeckers
Rhoerdinck 0256,
Richterdinck
Rickers
0767,
Ripperbants
Ripperda
0323,
0367, 0385,

0641,
0794,
0224,
0463,
0291
1216
0644
0320,

0494,
0832,
0940,
0993,
1096,
Roecks
Roecx
Roelvink
1168,
1260
Roerdinck
Roerdink
1231,
1435
Roerinck
Roeringh
Roeters
0503,
Roevekamp
Roex
Roirdinck
Roller
Romp
0276,
0317,
0343,
0445,
Rompes
Roordink
Roosen
Rorinck
Roscamp
1090,
Roskamp
0151,
0201,
0665,
1086,
1152,

0801,
0913,
0947,
1080,

0735,
0912,
0946,
1078,
1102
0365
0293
1102,
1184,

0654,
1030
0288, 0386
0470

0652

0490
1005, 1033,
0332, 0673,
0737, 1045,
1438
0459, 0635, 0713

0715
0087
0299
0172
0849
0069
0346, 0356,
0432, 0484,
0810,
0935,
0959,
1090,

1164, 1166,
1256, 1257,

0521, 0527, 0722
0919, 0936, 1015,
1267, 1281, 1295,
0337
0653
0404,
0524
0374,
0237
0023,
0654,
0117,
0281,
0318,
0359,
0541,
0179
1384
0891
0049
0584,
1240
0012,
0157,
0234,
0689,
1091,
1317,

0405, 0406,
0384, 0757
0031
0665
0194,
0297,
0319,
0373,
0638

0195,
0307,
0339,
0418,

0670, 0867,
0022,
0167,
0458,
0755,
1148,
1344,

0050,
0168,
0549,
0794,
1149,
1361
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Rossem
0015
Roters
0316
Rotgers
0084, 0152, 0154,
0244, 0260
Rotman
1319
Rouwemans 0735
Rudolph
1049
Ruevekamp 0373, 0375, 0387, 0395
Rump
0468, 0471, 0496,
0497, 0590
Rundeel
0466
Rutgers
0093, 0101
Sadeler
0548, 0555, 0614,
0712
Santbergen 0940, 0946, 0947,
0959, 0993
Satink
0953, 1018, 1111,
1168, 1256
Schaar
0852
Schaelen
0836, 0859
Schaers
0858, 0869
Schalen
0746, 0873, 0920
Scheepers 0784
Scheper
0016, 0019, 0049,
0102
Schepers
0101, 0358, 1418
SchievelbergBekking
1147
Schikhardt 1278
Schikhart 1286
Schimmelpennink 1105, 1110,
1419
Schluysen 0374
Schmit
0232
Schmitt
0208
Schnur
1306
Schoemaecker
0653, 0659,
0722, 0796
Schoemaeker
0744
Schoemaker 0104, 0145, 1067,
1123, 1159, 1189, 1190,
1191, 1192, 1195, 1202,
1205, 1217, 1218, 1253,
1305
Schoemeeker
0095
Schoemekers
0273
Scholink
1355, 1356
Scholten
0943, 1036, 1233,
1376
ScholteteHuppel 0712, 1151
ScholtevanHuppel 0623
Schomaker 0071, 1014, 1150
Schomecker 0118, 0119
Schoppers 0232, 0250, 0871,
0958, 1151, 1174, 1241,1286
Schorsin
1303, 1304
Schreeuwen 1217
Schreurs 1068, 1072, 1280,1403
Schreven
1156, 1253
Schroers
0750
Schuerinck 0178, 0180, 0184,
0188, 0189, 0233, 0362
Schuerink 1249
Schuers
1171
Schuirinck 0208, 0658, 0909
Schuirink 0897, 1228
SchulteHuppel 0566, 0569, 0655
Schulten
0596, 0645, 0650,
0704, 0713, 0740, 0773
SchulteteHuppel 0564, 0565,

SchulteteHuppell 0402,
SchultetenHuppel 0772
SchultethoHuppelo
SchultevanHuppel 0522,
0563, 0567, 0568,
0599, 0600, 0601,
0650, 0651, 0652,
0667, 0703, 0708,
0714, 0717, 0718,
SchultevanHuppell
0425, 0436
Schultink 1027
SchultthoeHuppel 0359
Schultt'Huppelo 0042,
0048
Schurinck 0005, 0353
Schurink
0922, 1003,
1102, 1106
Schurinx
0024
Schut
0006
Schutte
0011, 0594,
0646, 0734, 0830,
0859, 0870, 0902,
0937, 0954, 0968,
1094, 1115, 1189
Schutten
0301
Schuurhoff 1317
Schuuring 1263
Schuurman 1368
Schuijrinck
0529,
0657, 0711, 0782,
Schuyrink 0577, 0581,
0676, 1090
Scrott
0005
Seevinck
0852, 0858,
Seevink
1345, 1387
Seggelink 0969
Selkinck
0664
Sellekinck 0403, 0524,
Sellinck
0987
Sellink
0896, 1315,
1394, 1404, 1411
Severdinck 0217
Sevinck
0540, 0574,
0594, 0595, 0814,
0949
Sevink
0917, 1105,
1230, 1275, 1297,
1299, 1300, 1426
Sewinck
0056, 0258,
0325, 0326, 0329,
0359, 0412,
0565, 0569,
Sewijnck
0620
Sibelink
1036
Sibinck
0030,
0502, 0593,
0817
Sibink
1186
Siebinck
0089,
Siebink
1153,
1321
Sikke
0961
Sikken
0942
Simmeldinck
0190, 0191,
0236, 0239,
0258, 0263,
0268, 0270,

0514
0130
0536,
0570,
0643,
0659,
0709,
0773
0157,

0046,
1060,

0635,
0842,
0906,
1082,

0572,
0783
0649,
0869

0810
1339,
0580,
0838,
1225,
1298,
0272,
0358,

0491, 0493,
0629
0052, 0460,
0637, 0638,
0164, 0165
1155, 1246,

0087,
0192,
0249,
0264,
0288,

0146,
0235,
0250,
0265,
0303,

0595, 0644, 0843
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0325, 0326,
0368, 0394,
0543, 0544,
0561, 0574,
0630, 0656,
Simmeldingh
Simmeldink 0985,
Simmelinck 0020,
0540, 0547,
0584, 0592,
0605, 0622,
0891, 0892,
Simmelingh 0123,
Simmelink 0899,
0968, 1019,
1064, 1066,
1099, 1115,
1421
Simmelt
0420,
0532, 0533,
0963
Sinningen 0868
Sligtmans 1077
Slippe
0052,
0417, 1102,
1406, 1432,
Slippers
1184
Slippert
1078,
Slotbohm
0241
Slotboom
0264,
1055, 1131
Sluijse
0824,
0842
Sluijsen
0289,
0373, 0375,
Sluijter
0893
Slijp
0086
Slijpert
0946
Smalbraak 1365
Smalbraeck 0447
Smalbroek 1362
Smit
0271,
Smits
0800
Smyt
0135
Snijder
0687,
Sonsfelt
0573
Spiker
0042
Spittael
0953,
Spittal
1283,
Stadthagen 0268
Stammers
0810,
0889, 0908,
1076, 1255,
1305, 1347,

0329,
0530,
0556,
0580,
0902
0125,
1038,
0131,
0549,
0603,
0856,
0895,
0124
0903,
1041,
1075,
1359,

1403, 1425,
Stammes
1398
Stams
0890
Steencamp 0816,
Steenkamp 0739,
0791, 0792,
Stege
0206,
1010, 1288
Stegge
0416,
1173
Steinkamp 0085,
Stemerdink 1207,
Stemers
0881
Stertzenbach
Stienkamp 0515,
StiftMaurits

1426

0331,
0535,
0557,
0609,

Stoltenborch
0299, 0327, 0423
Stoltenborg
0661, 1194
Stoltenborgh
0901
Stoltenburgh
0447
Storm
0028, 0029, 0125,
0128, 0139, 0143, 0146,
0155, 0192, 0272, 0668
Stormb
0290
Stoverink 1376
Straake
1277, 1401
Straecke
0349, 0593
Straeke
1017
Strobant
0586, 0589, 1083
Stroet
1386
Stroete
1146, 1255, 1289,
1296, 1398, 1399
Stroobant 0616, 0732
Stump
0800
Stumph
1131
Sugtelen
1058
Swaenenborgh
0750
Sweers
1376
Sybelink
0991, 1039, 1133,
1338
Sybinck
0001, 0103, 0107,
0134, 0135, 0144, 0163,
0172, 0173, 0177, 0199,
0201, 0202, 0204, 0205,
0209, 0221, 0240, 0241,
0242, 0255, 0279, 0282,
0286, 0298, 0320, 0330,
0349, 0359, 0369, 0382,
0396, 0400, 0414, 0415,
0427, 0428, 0433, 0439,
0440, 0442, 0479, 0548,
0555, 0558, 0562, 0598,
0601, 0639, 0648, 0689,
0755, 0795, 0814, 0847
Sijbink
1020
Syfert
0117
Sijhoff
1218
Sylvolden 0108
Symeldinck 0156
Symelinck 0046
Symmeldinck 0092, 0113, 0117,
0155, 0167, 0213, 0900
Symmeldink 0166
Symmelinck 0056
Teinck
0591, 0976
Tejnk
1090
Tekinck
0167
Temminc
0663
Tenckinck 0044, 0615, 0696,
0891, 0895, 0896
Tenkink
1045, 1098, 1102,
1134, 1200, 1354, 1414
Teyenck
0120, 0121
Teijinck
0105, 0111
Theenk
1440, 1441
Theinck
0092, 0309, 0310
Thieben
0171, 0291
Thieenk
1292, 1303, 1359,
1427, 1428, 1440
Thies
1291
Thjeenk
1304
Thijes
1249
Thijshuijs 1161
Tiebens
0170
Tiebes
0167
Tieeinck
0435
Tienck
0835, 0915

0128
1100
0143,
0575,
0604,
0870,
0896
0914,
1043,
1082,
1417,

0472, 0507,
0602, 0794,

0407, 0408,
1360, 1400,
1433
1080
0284, 0889,
0830, 0841,
0318, 0319,
0384, 0395

0363, 0723
0688
0963
1286
0885,
0922,
1286,
1382,

0888,
0943,
1290,
1402,

0901
0745, 0775,
0793, 0951
0244, 0316,
0799, 1147,
0086
1243
1312
0525, 0526
0807
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Tieijnck
0706
Tighelavent
Timminck
0619
Tjeinck
0184,
0237, 0238
Tjeynck
0129
Tolkamp
0201,
0632, 1217,
Toolen
0876
Tops
1052,
1119, 1127
Tork
1078,
1090, 1095,
Traa
0712
Trae
0473
Trael
0077
Trier
0149
Troost
1301
Twendt
0095,
Twentes
0015
Twenth
0027
Twents
0072
Twents
0065,
Twickloe
0281
Tyeinck
0057,
Tijhoff
1063
Tijshuis
0877
Tijsman
1160,
Ubbinck
0140,
Ubbink
0936,
Uhlen
0656
Uland
1333
Ule
0038
Umbgroeve 0993
Uwland
1336
Vaags
1251,
Vaegts
0960
Vastenborg 1158
Veendrich 0611
Veerink
1216
Vehrkinck 0189
Velders
0948
Veldink
1046
Vellers
0498,
Veltbom
0403
Velthuijs 0418
Veltkamp
0332,
Veltz
0335,
Venderdijnck
Venengor
0208
Verdebrechtinck
Vermeer
1038,
VicarieStAnthoni
Visbeck
0142
Visbecken 0207
Vischbeeken
Vlinckert 0031,
Vockinck
0285
Voerst
1144
Voets
0199
Volmar
0173,
Volmer
0147,
0225, 0227,
0332, 0341,
0366, 0386,
0426, 0454,
0475, 0489,
0763, 0797,
0849, 0871,
Voorde
1092,
Voorthuis 1317

Voortman
0946,
Voortwis
0568,
Voortwijs 0606,
1098, 1232,
Voortwijsch
Vorthuisen 0197
Vos
0321,

1108
0230, 0231,
0276, 0370,
1338, 1375

1080, 1086,
1096, 1102

0096

0069
0211, 0212
1162
0236
0956, 1211

1430

0809
0349
0362
0700
0037
1043, 1075, 1099
0716
0218
0034, 0045

16 november 2006

0322, 0376,

0388, 0448, 1070, 1124
Voss
0355
Vossenkuil 0608
Vreden
0486, 0502, 0598, 1186
Vrenegoir 0188, 0189
Vriese
0156
Vriesen
0261, 1267, 1274,
1281, 1295
Vrijlandt 0301
Vijgh
0597
Waelien
0616, 0628, 0747,
0755, 0769
Wahlien
0371, 0401, 0412,
0465, 0527, 0586, 0589
Wajerdink 1305
Walfahrdt 0336
Walfahrt
0348
Walfardt
0105, 0111, 0120, 0121
Walfart
0132, 0133, 0136,
0137, 0138, 0140, 0141
Walfarth
0184
Walfoirt
0026
Walien
0010, 0303, 0326,
0364, 0420, 0632, 0691,
0720, 0787, 0795, 0799,
0803, 0804, 0818, 0819,
0821, 0823, 0825, 0839,
0845, 0849, 0860, 0892,
0916, 0917, 0925, 0926,
0929, 0933, 0989, 1001,
1016, 1027, 1102, 1110,
1180, 1195, 1196, 1214,
1237, 1244, 1262, 1405,
1443
Walvaert
0310, 0736, 1026, 1320
Walvart
0211, 0212
Walijen
0945, 0950, 0966,
0970, 0973, 0988, 1090
Wamelinck 0441, 0630
Wamelink
1094
Wanders
1088, 1225, 1284,
1317, 1377
Wansink
1323, 1324, 1325,
1357, 1370, 1422
Wanssinckmaete
0735
Warners
0116, 0222, 0267,
0337, 0338, 0347, 0359,
0389, 0618, 0732
Warnshuis 1017
Warnshuijs 0561, 0887
Warnsink
1392
Warnssink 1358
Warrierdink
1138
Wassenbergh
0682, 0854,
0875
Wassinck
0028, 0090, 0231,
0284, 0306, 0322, 0661
Wassink
0230
Weddinck
0147, 0167, 0170,
0171, 0225, 0822
Weddink
1114
Weenink
0942, 0961
Wehninck
0170, 0171, 0181,

1104, 1118,

0198
0170,
0245,
0358,
0398,
0456,
0592,
0805,
0880,
1093

1143
1243
0712, 0713,
1265, 1331
0880

0171,
0290,
0359,
0399,
0474,
0593,
0815,
1254
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0215, 0222,
0311, 0338,
Weienboom 0041
Welmerink 1422
Wemiynck
0091
Wenekinck 0005
Weninck
0065,
0147, 0304,
Wennekinck 0023,
0485, 0585,
Wennemans 0291
Wenninck
0148,
Wennink
1302,
Wennynck
0109,
Werners
0100,
0234, 0247,
Werrierdinck
Werrijerdink
Wesselinck 0045,
0773, 0811,
Wesselink 0051,
Wessels
0537,
1288, 1355,
1358, 1369
Westenberg 0924,
Westerholt 0291
Westerman 1288
Wevers
1101,
1246, 1277
Weijeboom 0772,
Weijenboom 0447,
0781, 1151,
Weijenborg 1140,
Wieberdink 1242
Wiedenbruck
Wiemels
1148,
Wiersma
1195
Wiggerink 0955
Wiggers
1026,
Wiginck
0693,
Willinck
0098,
0372, 0380,
0388, 0393,
0702, 0746,
1237, 1244
Willink
0391,
1051, 1073,
1196, 1211,
1367, 1443
Wilterdink 1360
Wilterink 1077
Wimels
1163
Winterink 1440,
Wisselinck 0879
Wisselink 1008,
1174
Wissinck
0090,
0237, 0238,
0805, 0861
Wissink
0910,
1351, 1385,
Woerd
1284
Woers
1355
Woerst
1356,
Woert
0263,
Woestenes 1009
Wolterink 1116,
1441
Wolters
0378,
Woordes
1006,
Woort
0482

0223, 0267,
0358, 0654

Worm
0855
Wormbskamp 0166,
0507
Wormescamp 0963
Wormeskamp 1050
Wormscamp 0823,
1116
Wormskamp 0213,
0860, 0928,
1203, 1241,
Wulf
0073
Wullen
0855,
1056
Wulvar
0437
Wijbers
0422
Wijdenbruck
Wijenboom 1076
Wygers
1234
Wyginck
0174,
0363, 0433,
0705, 0731,
0761, 0768,
0785, 0826,
0900, 0992,
Wijgink
0924,
0953, 0955,
0977, 0981,
0990, 0991,
1025, 1028,
1049, 1051,
1083, 1084,
1289, 1368
Wijlack
0311
Wijmels
1089,
Wijmes
0459,
Wijskamp
0772,
Wijssinck 0878
Ykink
1039
Ylberge
0031
Ylleberg
1011,
Zenniff
0767
Zennip
0738
Zijhoff
1150,
1190, 1191,
1202, 1205,
Zijwassink 1420

0100, 0127,
0697, 0728
0104, 0423,
0586
0863
1383
0110,
0215,
0248
0641,
0964
0397,
0843
1060,
0839,
1356,

0112
0223,
0684, 0685
0772,
1385, 1421
1026,
1357,

1141
1102, 1166,
0843
0731, 0756,
1290
1288
1287, 1304
1149, 1179
1204
0806
0106,
0381,
0396,
0749,

0365,
0382,
0486,
1214,

0803, 0804,
1163, 1195,
1262, 1307,

0239, 0420,

0922, 0987,
0358, 0845,
0943, 1126,
1272, 1399
0937, 1021,

1303, 1306
0334,
0562,
0753,
0777,
0827,
1305,
0935,
0962,
0988,
0996,
1032,
1054,
1100,

0348,
0676,
0756,
0781,
0893,
1375
0952,
0963,
0989,
1015,
1045,
1071,
1221,

1178
0474, 1090
0843

1013
1159, 1189,
1192, 1195,
1217

1441
1172, 1173,
0211, 0212,
0453, 0466,
1183, 1236,
1386, 1396
1357, 1358
1271
1427, 1440,
0788, 0816
1102, 1416
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0001 RA Bred.34; fol.24r
15330112
Henrick Sybinck met Jan Schut sijnen vuerspreeke spreekt an Johan them Balckenschot ende secht
dat hie hem sculdig sij, hie hem guetlick geleent hefft, 40 snaphanen ende twe enckede golden g.; dat
hie kenne off v(er)saeke. N.B.een snaphaan= 5 à 6 stuivers.
0002 RA Bred.34; fol.70r
15340429
Die drost in stadt myns gen. lieve hrn. met Johan Schutte sijnen vuerspreeke spreckt an met recht
Wyllem Maes ende secht soe syn vader Bert Maes ende Balckenschotte twistich synen geworden
ende Bernt thues quam, soe is Wyllem Balckenschotte ghefolghet ende hem uit synen huese
gheeyschet ende hem in sijns selfs hues alsoe beseert(?) (dair doch en man in vrij sijn sall), dat hie
nyet ut synen huese gaen dorste, secht de drost hie hebbe daer an verbruckt syn lyff off guet, sall
komen bij dessen sittenden gerichte ende vergeven de anspraicke met recht off hie sall vellich sijn,
Herman van Erde stadtholder gewijset den drost twachten ende waeren.
0003 RA Bred.34; fol.91v
15341117
Henrick Haaffken, Lotte ehel., hebben verkoft aan Johan Mentinck, Mette ehel., eyn stuck
goerlants, ghehieten die Wennijnckinck goerden, gheleghen inden kerspel van Wenterswick
buirschap Medehoe, inde Vaeltrijt, metten enen ende schietende ande T'yeynck maethe, metten ener
zijt ander Luchter goirden; noch eyn stuck groenlants gheheeten de Rottelinck mathe in Medehoe,
metten ener zijt schettende andat Hermelinck goir, metten ander zijt ande Walffart; voorts nog een
maetken gheheeten dat Beynes maetken gelegen tusschen de Rottelinck maet inden Vaeltrijt.
0004 RA Bred.34; fol.91v en 92r
15341117
Item Henrick Haaffken, Lotte ehel., hebben verkoft aan Johan Mentinck en huisfrou eyn stuck
groenlants gheheeten de Vaeltrijt, schetende inden Walfarts hoff ende noch eyn stuck boulants
gheheeten de Hoeffkens Braick mitten enen sijt schietende tegens Walfarth hoff metten andere zijt
ande Wyllem van Buersens guet. Echter hebben Johan Mentinck ende huisfr. aan Henrick Hoeffken
vergont in dren jairs nae data van dessen ende nyet langer wederom hondert goltg. thoe betaelen,
soe sullen Henrick Hoefkens die Vaeltrijt ende de Haeffkens Braecke wederom vuer on egen
prop.guet antasten und gebruecken.
0005 RA Bred.34; fol.92r en v
15341117
Item heft Henrick Haaffken, Lotte ehel., vercoft aan Evert Wenekinck, Fenne ehel., eyn stuck
boulants omtrent 3 schepel gheseyes, gelegen inden kerspell van Wenterswick, buirschap Medehoe
op t'Yeynck bree, metten enen ende anden Esselinck pass, metten anderen ende andat Mastervelt,
metten eene zijt an t'yeynck lant ende mitte ander zijt an Esselinck lant schietende. Noch heft hie
verkoft aan Berndt Schurinck ende sijne erven eyn stuck boulants omtrent 1 molder geseyes in
Medehoe op Walfaerts kamp, gheheeten dat Scrot(?), metten enen ende ande Rottelinck maet,
mitte andere ende an Schurinck busch.
0006 RA Bred.34; fol.104v
15341211
Johan Schut spreckt an met recht Hermen Laykinck dat hie hem schuldich sy herkomende van
segelle ende breve ende nae inholt ener ghemaikter nottelen 11 emden gulden.
0007 RA Bred.34; fol.110r
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15350119
Henrick Haeffken, Lotte ehel., hebben verkoft aan Johan Mentinck, Mette ehel., een jairlixe erfrente
van derdehalf molder wynterrogge, t'betaelen op alle Sant Pouwels dach Conversione (= 25 januari)
(eerst in 1536), uit oren kamp gheheeten de Langhekamp off de Beytelskamp, gelegen inden
kerspel Wenterswick buirschap Medehoe. Af te lossen met 25 g.g. en achterstedigen rente; jairlijx
te mogen quitkopen.
0008 RA Bred.34; fol.114r
15350125
Johan them Balckenschot, Naele ehel., ende Hermen oren echten sonne, hebben vercoft an Berndt
Kettel, Lysbeth ehel., oer cavestede them Balckenschott, geheeten de Horst end den Horstkamp en
den Nythueser camp, und Nyethuese goirden ende eyn maetken geheeten dat Rensken.
0009 RA Bred.34; fol.114v
15350125
Item hebben Johan them Balckenschot und huisfr., mit Hermen hun soon verkoft aan Johan them
Nijehues eyn stuck boulants omtrent 7 spynt roggen geseijs, gheheeten die Bentacker, ghelegen in
kerspell Wenterswick, buirschap Medehoe opten Laykinck esch, mit enen ende an Laijkink busch,
metten anderen an den Laykinck Greshoff, mit de ene zijt an Laijkinck boulant mette andere zijt an
Sybinck boulant schetende.
0010 RA Bred.34; fol.115r en v
15350125
Verkoop door Henrick van Walien aan Derck van Groll, Rycken ehel., van 12 golden g. jairlix
erfrente thoe betalen bynnen Sutphen uyt synen andeell van het erff ende gudes Hyginck off des
Boesen guet, ghelegen inden kerspel Wenterswick, buirschap Medehoe. Die lose opkundigen mag
in dre erstkomende jairen nyet gescheen. Afgelost mag worden met 200 golden g.
0011 RA Bred.34; fol.120r
15350204
Hermen Laykinck heft verkoft Johan Schutte eyn per ossen de weert synnen 8 emd. gulden ende
syn pert dat weert iss 10 emd.gulden, dit ter betaling van een verschrijvonghe, die Johan heft
holdende in Goskinck jairlix van eyn molder roggen. Wanneer Hermen de hoeftsomme met rente
nyet betaelt tusschen dit ende 8 daeghe nae meydach, dan zijn de ossen en het paard voor Johan
Schutte. Wanneer ossen en paard geen 18 emd.gulden waard blijken te zijn, zal Johan het
resterende van Hermens ander rede guet ontfangen.
0012 RA Bred.35; fol.84r en v
15410505
Jan Balkenschot spreekt an Jan Maes off Roskamp genoemt mit sijn huisfr. als recht erfgenamen
sins broder saliger, ind segt wo hi finde sitten Jan Maes in den alingen nagelaten gude daer sin
broder Gert seliger in verstorven is, welcker guet Jan vurs. en rechte erfgenaam is. Sal darom die
beclaighde na recht schuldich sin Janne t'geven en inventar vanden nalaten guede ind datselvige
erfutonge t'doen, etc. etc.
0013 RA Bred.35; fol.95r
15410613
Jan Balkenschot und Harmen Balkenschot voor sich und als mannen und mombars oren frouwen,
bekannen schuldich to sijn aan Albert Dienberch, Fenne ehel., 7 rider gulden, jairlix te betalen op
Paisschen bij penen der pendonge op dat guet Balkenschot in den buerschap Medho. Die lose den
en den ander een jair bevorens op t'seggen; verkopers mogen die vurs. rente jairlix losen mit 109
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rider gulden.
0014 RA Bred.35; fol.112r
15411006
Erschenen broder Otto van Wesel pater, und Dreitgen van Graes procuratorsche des Nijen
Conventz bynnen Grollo mit Jan van Vorst iren mombar; zij hebn verkoft aan Arnth Esselinck,
Henrick ehel., en stucksken landes genant die Kornere, gelegen inden kerspel Wenterswick,
buerschap Medho, an den Ilberge up den Korner schetende neigst na Ariaen van Erden. Mit
vorbehalt dat Arnt so lange als hie op Esselinck wont, datselve stuck landes selfs nit gebruiken sollen
dan bij consent des Conventz vurs.
0015 RA Bred.35; fol.122r
15411103
Derick van Zulen als volmr. Jan Drosten spreckt an die nagelaten wedfrouwe und erfgen. seliger
Henrick Twentes, und den erentv. Marten van Rossem her to Puderoyen, und segt dat hie zij fynt
sitten in en erf und guet geheten Boynck in den kerspel Wenterswick gelegen, dair Jan Drost en
loffweerdige ongecancelleerde lose an heft. Hij heeft die lose verwittigt. Echter de erfgen.n zijn inden
gude blijven sitten. Hij heeft sich daarna laten inleiden in dat vurs. guet und heeft dat gelt ynt gerichte
gestalt. Daarna is uthleidinge gescheit, etc.etc.
0016 RA Bred.36; fol.70v
15440306
Gert Scheper als man ind mombar Mechtelt sijner husfrowen hefft sich mit recht laten inleiden in dat
erve ind guet Laykinck in Medhoe na lantrecht. Die wette hir van t'doen an Elsken Laykinck ind
Kerstgen oren soene. N.B. Betreft Mechtelt Kossinck (geboren Laykinck).
0017 RA Bred.36; fol.70v en 71r en v
15440306
Elske Laykinck beschuldigt Hinrich den Langen Schroir ind segt wo en tit geleden sij, dat Hinrich
van Harmen Laykinck oren seligen manne, had gekoft dat darde diel des gansen gewasses ens jairs
up den gude Laykinck voor 33 g.g. Hij zou beloofd hebben den erstfolgenden mey na den koop te
betalen; bij niet-betaling zou er rente betaald moeten worden. Hinrich die Lange Schroir erkent het
gewas voor 33 g.g. gekocht te hebben; daarbij is echter geen betalingstermijn genoemd en ook
rentebetaling is niet beloofd.
0018 RA Bred.36; fol.79r
15440320
Frowe Laykinck mit oir kinder hebn sich weder laten inleiden in dat erve ind guet Laykinck, ind
frow Kosinx laten utleidenen.
0019 RA Bred.36; fol.83v en 84r
15440403
Gert Scheper als man ind momber moder Kosinck segt dat zij zich met recht heeft laten inleiden in
dat guet Laykinck, dat oir van vader ind moder angeërft is. Datsulffte guet is voir en bruetschat
gebragt an seligen Kerstgen Kosinck oren voirmanne. Zij hebben dat guet verpachtet. Selige
Harmen Laykinck heeft gien besit gehat und is geweken om behulpe tot siner moder lifftucht
t'Kosink. Zijn suster ind broders hebben gebeden dat die moder hem wolde laten dat guet to
Laykinck om die garffen bowen. Het goet is hem niet avergegeven ende vergunt, weders dan en tit
langk als en pechter off bowman.
0020 RA Bred.36; fol.91r en v
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15440515
Gert Simmelinck als man und mombar seiner husfrouwen Wilhm. Symmels, up nalaten husfrowe
Wessel Simmelinx wie dieselve Wessel na wille gots gestorven und gine echte witlige geborte
nagelaten. Derwilen hie dan en hofman gewest van den gude Symelinx afgegudet nemlich mit XVI
rider gl. Verhapet sich derhalven Gert als mombar vurs. dat Gerdes husfrouwen voirkinder
gerechtiget sollen sin an datselve oirs oems Wessels nagelaten guwet, nadem hie dieselve penningen
als een hofman vanden hofgude ontfangen, dair zie die kinder noch hofhorich na sint mit sampt oir
moder, etc. Die verwersche solle schuldich sin na recht dem anlegger als mombar vurs. dieselve
pennongen te aver antworden.
0021 RA Bred.36; fol.101v
15440530
Gerrit Koppers als mombar frow Laykinx tegen moer to Kosinck die sache up die dode hant
gedingt.
0022 RA Bred.36; fol.109v
15440710
Jan ten Balkenschot die olde up Jan ten Roskamp wo hie on voir 10 rider und 22 str. gependet heft,
darup pantkeringe gedaen is. Herkomen van Balkenschotter seligen broders versterf.
0023 RA Bred.36; fol.109v en 110r
15440710
Evert Wennekinck als mombar sins husfrouwe spreckt an mit rechte den olden Hinrick Roirdinck,
Lamberdinck anders genant, ind segt wo dieselvige siner husfrouwen vader Kope ten Oirde(?) 14
gl. schuldich gebleven sy luet ener besiegelden obligation und kentnisse.
0024 RA Bred.36; fol.128v
15441023
Johan Kedde als mombar siner husfrowen ind Gert Kopper als mombar Grietgen ten Ekell, spreckt
an mit recht Hinrich die Lange Schroir ind segt wo hie ene kamp onder heb, geheten die
Schurinckamp in Medho, welker kamp orerft ind gefallen is half an die anleggers vurs. durch
doitlichen affganck Hinrich Schurinx echte moder derselver vurs. anleggeren. Ind dat ock Hinrich
Lange Schroir enckel redes gudes, beeste, korn ind anders an sich gecleven allet in wederwillen der
anleggers. Seggen hirom dat die verwerer na rechte schuldich solle sin, sin ongewairde hant
aftotrecken vanden vurs. kamp ind den on volgen laten ind wederrichten. Welcker halve kamp ind
ander guet zie achten up 60 goltg. Ind segen hie sy dat schuldich t'doen na recht.
0025 RA Bred.36; fol.129r en v
15441023
Arent Esselinck spreckt an mit rechte omb kontschap der wairheit Harmen ten Illeberge, Harmen
Niefiant, die olde Jan Grevinck wes on wittig ind kundich sy wair die principael drieffwech van
olders plegt hent t'gaen van dat erff ind guet Esselinck genant. Ind wair die waterbeke oder vlete
plecht of behoirt hent t'gaen, die achter dat Korner hen geeth.
Hermen ten Ilberge tuget dat die voirwech ind drieffwech voir t'Yeynck ten sleten uth giett van den
gude Esselinck na den felde en is wal 60 jair olt. Die waterbecke plege hent t'gaen tussen Hoeffkens
kamp und t'Yeynxkamp achter dat Korner.
Harmen Niefiant tuget dat hie ongeverlick wel 60 jar olt sij ind heb wal 25 jair bij Esselinck gewont
up Hoeffkens gude ind sij dar na wal 25 jaer afgewest. Die drieff und voerwech van Esselinck plege
hent t'gaen door die slete na den Korners. Die waterbeke lopt na den Tyeinck korner und in die
merstege tussen t'Yeincks olde kamp und haefkens lange kamp. Int loopt voirt naet Harmelinck
goer.
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Ingelicken tuget die olde Jan Grevinck wall 80 jair olt.
0026 RA Bred.37; fol.28r
15451008
Wilhm.Lebbinck als toegelaten mombar Gerte Lebbinx siner moder spreckt an mit recht Johan ten
Balkenschotte, frowe to Laykinck, Arnt Hermelinck ind Harmen ter Walfoirt als borge und
principalen der bueren in Medehoe, ind segt wo diesulf buer ind verwerers oir schuldich sint 70
embder gulden ind 12 molder rocges, die rocge van verseten rente. Lebbinck vordert betaling.
0027 RA Bred.37; fol.77r t/m 80r
15460520
Derick van Suelen als fulmechtich Sander ind Frans Drosten als erffg. seligen Johans Drosten ind mit
als fulmechtich juffer Alit Drosten, wetwen van Johan Drosten, segt dat hie hefft besate gedaen an
alle sodane penningen (nl. 400 goltg.) als hie ynt gericht gestalt heft, dar mede hie geloset hefft dat
erff ind guet Boynck mit all sinen olden rechten ind tobehoir. Die wete gegaen ind gesant an handen
der principalen nemlich Jurden van Pauwert, Reynt van Olde ind Wulf(?) Mulert als manne ind
mombars oren husfrouwen nagelaten kinderen ind erfg. seligen Hinrich Twenth ind siner husfr.
Etc.etc.
0028 RA Bred.37; fol.80r en v
15460520
Gerrit Storms durch voirbadonge na gicht Hinrich Vlinckers spreckt an mit recht Hinrick den Langen
Schroir in Medhoe wes on wittig sy wer hie nicht ertides gebeden Garrit vurg. und Johan ten
Balkenschot dat nu borge voir Hinrich Schroirs werden solden an Henrick Wassinck voir 40 rider g.
Hinrick Schroir kent ind tuget dat hie Garrit Storms ind Johan Balkenschot gebeden hebbe voir on
borge to werden an Hinrick Wassinck van die 40 rider gl. vurs.
0029 RA Bred.38; fol.6r en v
15470217
Gert Storm spreckt an mit recht Arnt Hermelinck; hij heeft besate laten doen (=beslag laten leggen)
an dat guet und pacht op Hermelinck, als voir en ansprake die hie hadde op den pater ind convent
binnen Grollo en waarbij Arnt Hermelinck borge was. De aanspraak op het convent betreft dat dit
door Storm voor an dat Swilbroeck torff had laten voren; dat van wegen Johans van Raesfelt drost
ten Ahus en pert uth den wagen gespannen, etc. etc.
0030 RA Bred.38; fol.13v
15470312
Albert Dienberch op Bernt Sibinck und segt wu die solve Berndt en stuckesken hoylandes beneffen
den sinen liggende heb, op welcken hoylandt hie sine koen gedreven und die koen in Alberts hoy
dardurch gaen und schaden doen, so dat Albert die beeste mer dan ens geschuttet und in gudicheit
weder volgen laten und effen wall son schade, hie darom schuldich die beeste dar uth t'holden und
den schaden to wederrichten; deze schade geachtet op 20 goltg.
0031 RA Bred.38; fol.24r t/m 25v
15470707
Ariaen van Erde vraagt aan getuigen wes on wittich und kundich sy wu men die dienste uth den gude
Wesselinck bij tiden seligen Jacobs ten Sterte totdem huse Brefort gedaen. Getuigen spreken elkaar
t.a.v. voer- en lijfdiensten enigszins tegen. Getuigen zijn: Albertus ter Helle, Hinrick Vlinckert, Gert
Roirdinck to Medehoe, tussen 60 und 70 jaren olt, Hinrich Lambertinck, Harmen ten Ylberge en
Hinrick Nievant. Het gaat hierbij ook om de diensten des gudes Esselinck. Uit getuigenis
Lambertinck blijkt, dat idt guet Esselinck plach t'horen den seligen hern van Gemen und do dede
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men dar van gien denst; het goed is later overgegaan ant kloester to Grollo en toen plach men
darvan tot dem huse Bredfort mit live t'dienen mit holtsniden und ander lifdenst.
0032 RA Bred.38; fol.27r
15470707
Nale frow to Balkenschot heff gemechtiget oren man Johan ten Balkenschotte die opdracht t'doenen
des wertgens kampes und der dingen maete tot behaeff Essels to Kortbecken dat zie gelavet hefft
stede und vast t'halden.
0033 RA Bred.38; fol.30v t/m 31v
15470000
Verkoop door Johan Balkenschot, Alit ehel., aan Hansen van den Borch, Gudern ehel., van dat erff
und guet Balkenschot mit allen sinen olden ind nien tobehoir ind gerechticheit; volgt specificatie.
Alles in den kerspel van Wenterswick, buerschap Medho gelegen. Allet voir vrie doerslechtich,
edel, egen guet beholtlich den denst ind hoffholt opt hus Brefort, oeck den tenden groet und klein als
van oldes gewontlick is, waarbij o.a. jaerlix 6 sch. rocgen 3 sch. spilkorn aan Wilhm.van Burse en 6
sch. rocgen aan Merfelt.
In densolven gerichte hefft Johan Balkenschot und husfr. verkoft aan Hansen van den Borch, Guder
ehel., jarlix 18 daler binnen Zutphen te leveren op Jacobi 14 dage voir off nae uth en stucke gorden
landes naest der becke und dat groenlanths, ock an dersolver sieth der becken gelegen, vort uth hus
hoff gordenlant und al des gens zie noch onverkofft in gebrueck ind besith hebben. Etc. etc.
0034 RA Bred.38; fol.41v
15471020
Hinrich Vlinckert ind Hermen Nievianth getuigen voor Johan Kosinck dat diens moeder Mechtelt en
enige dochter sonder suster off broder geboren gewest sij up den gude Laykinck, ind gebragt am
Kerstgen Kosinx oren manne die renten ind opkomsten van den gude Laykinck mit den gude
Laikinck. Ind dat Kerstgen ind Mechtelt vurs. gien older kinder gehat hebben dan itzigen Johan
Kosinck.
0035 RA Bred.38; fol.54v
15480314
Verkoop door Jan Balkenschot und huisfr., aan Esselen to Kortbecke van de Dingemaete, gelegen
in Medho den Lardick bilangs de ander siet die Balkenschotter mate ind Joh. van Loens maete.
Noch een kampke geheten de Werdes kamp liggende an den Balkenschotter esch. Voorts zou er
nog sprake zijn van een schuld op de Dingmate aan Albert Dienberch, krachtens en brief die in den
lesten brant to Wenterswick verbrand sij. (N.B. Geheel doorgehaald).
0036 RA Bred.38; fol.55r en v
15480314
Hans van den Borch heeft dat guet ten Balkenschot gekocht van Johan ten Balkenschot, Alit ehel.
Hij kan niet tot rustliger ind fredeliger possessien van het gud komen, omdat er nog schulden op
Balkenschot blijken te rusten, welcker hem tom dele in den verkoep ind utganck verswegen. De
schulden betreffen Gert Lebbinck tot Doetinchem 25 goltg., den bowman 132 g., Albert Dienberch
63 g.g. 27 rider g. ind 38 mudde rocgen. Van der Borch is sijn gekofften guden nit weer ind
weldich.
0037 RA Bred.38; fol.56r
15480314
Jan Verdebrechtinck, Nale ehel., Wilhm. ten Blomendale, Elsken ehel., hebn verkoft aan Jan
Balkenschot, Nale ehel., alle recht und gerechticheit ze hebben an en stucke landes gelegen in
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Medho op den Laykinck esch mit den enen einde an den Greshoff, den ander end an Laikinck
busch schetende.
0038 RA Bred.38; fol.66v
15481213
Johan ten Balkenschot laat Hinrick in die Ule ind Lubbert ten Balkenschoth getuigen, dat bij de
verkoop tussen Balkenschot end Essell Kortbeck an den Tolkamph utbescheiden zij dat
Balkenschot dat verkoffte lant dre jar lanck na den koep om die darde garffe bowen solde en dat
dat stro der darden garven bij den gebruker des landes jarlix bliven solde.
0039 RA Bred.38; fol.70v en 71r
15490131
Conraet Kamphus spreckt an mit rechte Bernt Maess wes hon wittich sy wu dat Deterinck broick
bij tiden Adolphs van Remen voir und nae bij tiden seligen Rutger van Diepenbroick volgend ens
ock bij Henrick van Dungelen, off die mate off broick vurs. nit plege Raven van Kamphuses vurs.
grotevader und volgendes ock Kamphus seliger na alle tot twe dele to gebruken van holt tho howen
und ock van den groenlande und die van Remes endeell mit den oren vurs. Vort off ock Bernt vurs.
ertides datsolve utgepaalt mit enen genant Bernt Deterinck bij tiden seligen Aloffs van Remen und
wes hon hir van wittich sy. Bernt Maes gedenkens ongeferlick 60 jaren tuget dat bij siner tit die van
Remen endeel und Raven vor und Kamphuis na twe deel van groenlant des Deterinx broix gebruckt.
Ind dat en holthow dat gescheit dar die van Remen endeel und die van Rave und Kamphus twe deel
van kregen und heft dat groenlant helpe uthpalen luth den ansprake endeel tot behof der van Remen
die twedeell tot behoef Ravens und den sinen.
0040 RA Bred.38; fol.82v
15490314
Verkoop door Johan Balkenschot, Nale ehel., aan Gert Lebbinck ind dat mit weten ind willen Hans
van der Borch, i.v.m. achterstendig pension ind hoeftsumma, van en pert voir 8 rider gulden. Dair to
dat gewass van desen jare als staende op en stucke landes in den Balkenschotter esch. De waarde
van dit gewas zal tot erkentnis drien gude lude wezen.
0041 RA Bred.38; fol.103v
15491003
Johan Balkenschot om kuntschap der warheit op Wilhm. Helmerdinck off he nit en weet off gesien
heb die Balkenschot den plaggen ontfort heb, gelegen vor den lutken luiden holt, die Balkenschot
gekoff van seligen Koen ten Weienboem. Wilhm. vurs. tuget der Bernt van Elsen hebbe desolfe
plaggen tot twen voder laten ten wech voren vander vurs. stede und Wilhm. heft om loen sinen
rogge ind voer dar to gedaen. Den wuste nit wen die plaggen toqwemen. Tot die plaggen her to
voeren heft ock Hermen Deterinck geholpen.
0042 RA Bred.39; fol.33r
15520630
Gert Schult t'Huppelo, Lise ehel., verkopen aan Wilhm.Lebbinck, Trine ehel., ein hus van dren
gebunde mit enen goirden ind tobehoren van oldes ind nyes stande ind gelegen in der buirschap
Medeho tussen den hoff to Huppelo und Symmeldinck als datsolve nu ter tith spiker Ber(n)t bewont
und in gebruick heft.
0043 RA Bred.40; fol.22v
15530309
Die hoicheit spreckt an Hinrick Deterdinck, Gert ter Hobbenack, Johan Deterdinck ind segt wu
diesolve buten consent der hoicheit hebben etlige marcke ind gemeinte in der buirschap Medeho
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affgegraven ind angeslagen, daran zie gebrockt hebben etc.etc.
0044 RA Bred.40; fol.49v
15530622
Hermen Balkenschot alse gast up Hinrick Tenckinck voir 18 dlr., mit ein jair pension, so die hie hem
als betalsman gelaft heft t'geven voir Hinrick den Langen Schroder, herkomende van een stucke
landes Balkenschot den Langen Schroder verkoft.
0045 RA Bred.40; fol.79v t/m 83v
15531026
Hinrick Vlinckert gichtet dat hie voir Adriaen van Erdens porte hebbe gewest, ind denselven Erden
willen penden voir 30 voder hofholts vanden gude Herdinck. So heft Erde hem gesagt hie solde
gaen op dat gudt Herdinck, funde hie dair wat, dat solde hie penden und schicken hem dar van die
wette.
Die hoicheit spreckt an Bernt Wesselinck ind segt hie heft hem laten penden voir 30 voder hofholts,
darop hie bekent die schult und 3 goltg. darup geboden segt. Betrokkene heeft volgens die hoicheit
ten onrechte pantkeringe gedaen, und darom schuldich dat holt noch t'betalen ind die brocken aftdoen.
Bernt Wesselinck gedingt op sin waer. Ind heft Adriaen van Erde als gruntheer voir die waer
ingebragt, die oick voir hem sich heft ingelaten und ingetreden.
Uit het vervolg der stucken blijkt o.a. dat Herdinck een leenguet to Vorden en Wesselinck ein
leenguet des graven vanden Berge is.
0046 RA Bred.41; fol.5v
15540201
Wilhm.Symelinck spreckt an mit recht Gert Schult t'Huppelo und Hinrick den Langen Schroder ind
segt densolven wittich sy wes Wilhm. voir afgescheit des erf ind gudes Symeldinck van sinen vader
und broder Albert in maechgescheit ind voir sin kindesdeel gelaeft sy dat Albert sin broder hem
gelaeft heft uth to richten.
0047 RA Bred.41; fol.60v t/m 64v
15540621
Kwestie tussen Heerlijkheid Bredevoort en Adriaen van Erde betr. de betaling van hofholtsgeld uit
de goederen Herdinck en Wesselinck. Albertus ter Helle vertelt als getuige dat het hofholt jaarlijks
door hem is ontvangen, echter de laatste 3 jaren niet. Adriaen van Erde roept als getuige op:
Hermen Hobinck, Bernt ten Kreill, nu beide wonaftich ynt Dorp tho Wenterswick, Lutgert
Wassinck, Herman Wassinck die olde, Bernt Wernshuis, Lambert Wameldinck, Gert Horninck die
olde, Tobe Wibbels, Tonis Siboldinck en Lambert Menninck. Aan hen wordt gevraagd: "In den
ersten wu olt en ider siner jaren sy, ind wes zie ein ider besunder van oren voirvaderen ind vadern
gehoirt of solff bij ore mundige tit beleeft hebben, wu idt by tiden der hern van Gemen, Stenforde ind
Bentem gehalden placht werden, of men by den vurs. regerenden hern tiden ock van den erf ind
gudern Wesselinck ind Herdinck nu tobehorich Adriaen van Erde ind vort van andern erf des
kerspels Wenterswich XXX voder hofholts van ider guet plach gehowen t'werden tot behoef des
huses to Brefort. Ind of hem bovengemelten tugen om ider besunder wittich ind kundich sy dat men
dat notdroftige vermente hofholt totden huse Brefort uth der gemein Marcke plach t'howen ind
durch wem dat vermeinte hofholt irstlich sinen orsprunck gnomen."
Herman Hobinck ein fry man gedenckens als hie sagte ongeferlick LXII jaren tuget dat hie op dat
erf ind guet Hobinck gelegen in der buirschap Medeho geboren ind opgetogen sy. Van den hofholt
uth Herdinck ind Wesselinck is hy nit kundich. "Dan hem gedenckt dat by den olden frowen van
Stenfordes tiden men dat hofholt plach van der gemeinten t'houwen ind so den luden op Hobinck
dat faren ind dat holt howen verdroet plach men somwilen by der hant van den gude dat holt thowen
16 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 30 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Oud Rechterlijk Archief 1533-1811

ind to Brefort tbrengen. Ind tuget widers dat by der vurs. frowen van Stenfordes tiden vanden gude
Hobinck datsolf hofholt mit densten waer dre veer of vif voder holt uth den goir of uth drentell to
Brefort plach gefoirt t'werden. Ind dar na hebn zie vanden solven gude na doden der vurs. frowen
XXX voder gebracht ind als die gemeinte verhowen was dat holt van den gude Hobinck gehowen
desgelick plegen ock die ander erf ind guder ind naburen des gudes Hobinck voir erst dat hofholt
van der gemeint t'howen ind to Brefoirt tbrengen. Ind darna als die gemeint verwoestet was moste
men dat vanden gudern brengen." Waar het hofholt zijn oorsprong had genomen was "desen tuge
onbewust". Verder volgen verklaringen van de andere getuigen. Hierbij o.a. Bernt ten Wernshuis
"ein fryman olderdoms bij die LX jaren" is niet uit Meddo; hij verklaart dat "hie in sinen kintligen
jaren by der Stenforthen hern tiden gewont heb op dat guit Mentinck."
0048 RA Bred.41; fol.85v en 86r
15541108
Adriaen van Erde vraagt als getuigen Gert die olde schult t'Huppelo, Arnt Hermelinck, Hinrich to
Poilhuis gebroderen "dat den solven wittich und kundich sy dat men dat vermente hofholt van der
gemeinten und uth den marcken ind nit van den gudern als Herdinck ind Wesselinck ind sampt
andern gudern des kerspels Wenterswich dem huse Brefort gefoirt und genomen plege twerden."
"Gert Schulte to Huppele die olde gedenckens als hie sagte ind uth sin antleit erschein ongeferlich
tussen L und LX jaren, tuget dat by tiden der Steinfortschen hern als drost Reintgen ind Evert van
Lintelo ambtluide to Brefort weren dat hofholt van der gemeinte genomt, dat hoenbroick of
lindenholt gelegen in die burschap Medeho, ind uth die swarte horne dat in die ossen weide is, plach
gehowen ind to Brefort gebracht twerden." Hij weet van de erven Herdinck en Wesselinck niet "in
specie" te getuigen.
"Arnt Hermelinck olderdoms als hie sagte ind erschien LXIIII jaren" en "Henrick to Poilhuis
olderdoms over LX jaren als hie sagte ind erschein" getuigen conform Gert Schulte to Huppelo.
0049 RA Bred.42; fol.59r
15551212
Gert Rorinck genant Scheper als ein gast heft angesprocken Hinrick Lange Schroder in Medeho ind
segt wu desolf hem verkoft heft ein huis ind huisstede mit ener kamp, darop Gert aan Hinrick betalt
57 dalers. Nu heft hie hem gefurdert om die leveronge t'doen, dewelcke die anlegger van hem niet
heft konnen erlangen. Sal schuldich sin die leveronge t'doen.
0050 RA Bred.43; fol.42r
15560507
Johan ten Roskamp op Henrick Haefken voir thindenhalven daler herkomende van ein pert ind
anders ind voir schaden der hie bij hem geleden to guder reckenschap.
0051 RA Bred.43; fol.42v
15560507
Prior van Burle heft laten penden Bernt Wesselink tho Medeho voir 9 molder rocgen ind 4 smale
teinden, allet to guder reckenschap ind schaden mit recht. Ind Johan Schomaker als fulmechtich des
priors heft die opbadonge gedaen.
0052 RA Bred.43; fol.51r t/m 52r
15560618
Die erentveste Adriaen van Erde spreckt an Hermen ter Slipe, Derick ten Luchte, Engelbert ten
Goer, dat denselven wittich is dat die kamp, dar men afgeet upt goer in dat guet to Heerdinck hort
en van den busch angeradet sy, en welke kamp nu Bernt Sibinck ind Hille sin husfr. ynt gebruick
hebben mit enen goirden. Wu zie den kamp mitden gorden van seligen Hermen van Erden, des
producenten vader, in gebruick mogen hebben. Item of die kamp mitden goirden nit an hem versath
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sy ind of hem selige Hermen van Erde dar van ock segel ind breve gegeven heb. Hermen ter Slippe
tuget dat hem gedencke dat die kamp, denwelcken Bernt Sibinck, Hille ehel., nu ter tit in gebruick
hebben, sij ertides van den Heerdink busch bij goirs huis dair ein voerwech hen geet afgeradet
worden. Ind die busch und kamp hoirt in dat guet Heerdinck etc.etc. Ind dat Hermen van Erde sinen
bastert sonne Koirde ind Hillen, der tit sinen huisfrowen, in gebruick densolven kamp aver gedaen
hebbe, etc. Verder getuigenis van Derick ter Lochte en Engelbert ten Goir.
0053 RA Bred.44; fol.4r
15570115
Hinrick Garverdinck wu wal mit liflicken kranckheit ytlicken maten gefandet, dannoch so starck ind
gesont, dat hie sonder stock ind ongelett uth dem huse op den hof gegaan heft, mit vernuftigen
verstande, heft opgedragen ind avergegeven sinen soen Johan ind sin dochter Mechtelt all sin guidt,
rede ind onrede, vorder an segell ind breve nicht dair van uthbescheiden, etc.
0054 RA Bred.44; fol.33r en v
15570520
Die hoicheit heft laten penden anden erfgront ten Balkenschot, tobehorenden den erentv. Jurden
vanden Padefoirt, voir 30 voder hofholts bynnen jairs ind 30 voder holtes van verjairt, deswelcke
dat huis Bredfort in possession gewest.
0055 RA Bred.44; fol.33v
15570520
Bernt Hobinck bekent schuldich t'sin Jurden vanden Padefort 6 molder rocgen, 6 molder haveren,
10(?) schepel roefsades ind dre buten reise ind widers inholt den pachtzedelen ind allet to guden
reckenschap. Hij gelaeft t'solf t'betalen so balde dat korn ripe is.
0056 RA Bred.45; fol.49r
15580513
Gert Symmelinck na gicht des vaechdes Albert ter Helle heft doen beseten Goirt, Asbecken diener,
om kontschap der warheit t'geven waer van hem na gichtonge des vaechdes verwittigt ind angesath
is. Spreckt densolven Gerde an so selige Hinrick Sewinck Gerde vurs. sine gemeide placgen op des
Helmerdinck velt ontfoirt, dair bij Goirt vurs. ind Tonis ock Asbecken knecht mit oir geweer weren
ind die placgen mit hebben helpen upsatten. Off sie datsolf uth bevel oirs jonckeren Juriens van
Asbecke off jemans anders gedaen hebben, etc.etc.
0057 RA Bred.45; fol.56v en 57r
15581006
Hinrick Esselinck ind Wilhm.Tyeinck tugen op versoeck ind ansprake Hinrick Lange Schroder ind
Hinrick Haeffken, dat vergangen vastelavent up dat vastelavent bier in Hinrick Esselinx huis, Hinrick
die Lange Schroder ind Hinrick Haeffken gien gefecht off hantwoponge mit den anderen gedaen off
gehet hebben. Dan sint mit den anderen wall to vreden gewest ind oir bier mit vreden gedroncken.
0058 RA Bred.45; fol.59v
15581006
Johan ten Kreill op Kerstgen Laikinck, dat hie hem schuldich sij 35 dall., dre koene und dre
goeste(?) rider, ind dre ader vier immen, so gemelten Johan diesolf angekomen sint, vermidts siner
seliger suster so die ein tidt lanck bij Kerstgen vurs. gewest is. Sall schuldich sin op t'leggen ind
t'betalen. Mit verrichtong kosten ind schaden.
0059 RA Bred.45; fol.72r en v
15581103
16 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 32 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Oud Rechterlijk Archief 1533-1811

Frans Drosten ind juffer Johanna van Keppell, ehel., hebben bekant dat sie entfangen hebben van
Alidt, nagelaten wedwe zel. Johan Dappers, alle sodane penningen als sinen jonckeren ind juffern
voirs. van den erfflick verkofften erf ind gudern Boynck ind Camphuis noch resten ind Alit vurs.
schuldich gebleven was. Zij hebben gedachten Alit derselver resterende penningen ind schult quitloist
ind ledich gesacht ind guder betalonge bedanckt.
0060 RA Bred.46; fol.17v en 18r
15590322
Erschenen Hinrick Haefkens ind heft bekant dat hie met weten wille ind consent Lotten siner
husfrow, heft verkoft, opgedragen ind avergegeven aan Johan Haefkens hoiptman ind sinen erven
ader holderen deses briefs, jarlix op Lechmissen dach genant Purification Marie,
soventhendenhalven daler uth dat erff ind gudt gnant ten Haefken, gelegen in den kerspel Wenterswick inden buerschap Medeho. Beholtlick dat hie die vurg. 17 dall. jarlix und alle jair op
Lichtmisse dach 14 dage voir off na onbehalt mit 275 enckelle silveren dalers kan aflossen. Die ene
den andere die lose ein half jair tovorens to verwittigen.
0061 RA Bred.46; fol.24r en v
15590422
Die erentv. Jurien van Buirse und juffer Christina ehel., hebben bekant te hebben verkoft,
opgedragen ind avergegeven aan Albert Dienberch, Fennen ehel., jarlix op Meidach 6 dalers ind
dair to 8 molder gudes claren rocgen, gelavende t'solf jarlix op vurs. termin binnen Wenterswick
t'leveren ind wal t'betalen uth oir erff ind gudt Grevinck, gelegen inden kerspel Wenterswick
burschap Medeho, allent onder penen der pendonge na lantrecht. Jurien mag de rente alle jair op
Meidach losen mit 131 enckele jochum dalers ind mit 69 andere gude enckele silveren dalers. Die
lose ein verdel jairs tovoren to verwittigen.
0062 RA Bred.46; fol.67r t/m 68r
15590622
Ingeschreven wordt sodane maechscheit als Arnt Hermelinck ind Gese sin husfr. op dach Joannus
Evangeliste to mitwinter Ao 1550 opgericht hebben. Tekst: Het maechscheit is opgericht mit sampt
sinen fronden ind magen ind sinen voirkinderen ind in biwesen veler guder mans. Aangegeven wordt
wat ein ider van sinen vorkinderen ind nakinder ind frouwe hebben sall na dode Arndes vurg. Ten
ersten sall hebben Gert ten Oistendorp, Arndes dochter Metten man ene maete geheten die Koenen
maete. Zo lang echter Arnt en Gesen bij Gerde inden huse to Hermeldinck blijven, zal Arnt het
gewas daarvan blijven gebruiken. Na dode Arndes sall Gert die maete keren ind wenden woet hem
lustet ind gelevet. Verder sal Gert na dode Arndes ind Gesen hebben enen goirden gelegen in der
faelt ryten ind ein maetken geheten des Beitels maetken. De Konen maete is gelegen tussen
Walvarts kamp ind Tieginck mate. Gert sal Arndes dochter Nalen geven 50 rider gulden, steeds de
helft na de dood van Arnt of sin frowe en aan Arndes dochter Stinen wanner hie beraden wort 15
Jochim daler ind uth den huse to beraden mit veer gudes uth, ind dair bij dat tot den veer gudes hoirt
vurg. ind voirt dat ander gelt dat Stine mede hebben sall, will Arnt selfs betalen. Arndes sonne Kone
sall hebben na dode Arndes dat guidt Hijink of des boesen gudt Arndt sin gerechticheit dair an
hebbende. Wanneer echter Kone aflivich worde eer sin moder Gese en het gudt vurs. op Gesen
fronden versterven, so sall datselve gudt weder fallen an Arndes vurg. sinen rechten erfgenamen. De
erfgenamen van Gesen sullen dan hebben Gesen cleer ind clenodien ind 40 rider gulden. Bij de
getuigen o.a. Kone ten Poilhuis, Arndes broder sonne. De voirkinder van Arnt zijn: Wilhm.Rokes,
Nale ehel., Gert ten Oistendorp, Mette ehel., ind Stine Arndes dochter.
0063 RA Bred.48; fol.83v
15641113
Die erentv. Jurden vanden Padefort bekant dat hie mit voirwete und wille joffer Margareten siner
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husfrouw, heeft verkoft, opgedragen ind avergegeven aan Albert Dienberch, Fennen ehel., jarlix 6
enckede Jochum dalers op Sonct Michaelis dach uth den erf ind guedt Balckenschot t'betalen.
Beholtlick die lose op St.Michaelis dach 14 dage vor of na onbehalt mit 100 enckede silveren dlr. te
doen.
0064 RA Bred.50; fol.69r en v
15710731
Erschenen Jurien van Buerse, voir sich und als volmr. joffer Alidt Sterk, sein huisfr., die bekant, dat
sie voor een ontvangen summa geldes, up nabenante lose, recht und redelick hebben opgedragen
und avergegeven aan Hinrick Buisfelt, Dercxken ehel., jarlix up Sunt Martins dach, 14 dage voer of
na onbehalt, 48 guede uprechte silveren dalers. Wair van die erste termin verschenen sall up
negstvolgenden Martiny over ein jair, nemlich 1572, und so jarlix verder. Gelaevende dieselve
pension und rente vurs. op benompte termin wall te betalen uth oir erff und guide Grevinck mit olden
und nhien toebehoer, gelegen in den kerspel Wenterswick, buerschap Medeho. Mit vurbehelt, dat
Jurien die 48 dll. jairlix, na umganck veer jaren und nit eer, up Sunt Martins dach in den winter, 14
dage voir of na onbehalt, soll mugen losen mit 800 silveren dalers.
0065 RA Bred.50; fol.78r en v
15711011
Joffer Margareta Twents nagelatene wedwe Jurdens van den Padefort, mit Derick Ripperbant oren
mombar, und Otto van den Padefort oren sone, hebben bekant ontfangen te hebben van Werner
Weninck, Annen ehel., die summa van 300 dll., daarmet een brief van 50 dll., den zal. Padefort
vurs. besiegelt und jarlix darvan verschenen drie molder roggen, doet und to nichte gemaekt und
gereckent is worden. Voir welcke 300 dll. Margareta Twents etc. hebben verkoft und upgedragen
aan Werner Weninck, Annen ehel., 7 molder guede claren drogen winterroggen, dair to 8 molder
boekweiten und 3 molder havern und dar to noch twe dalers uth oir erff und guedern Hobinck und
Balkenschot inden kerspel Wenterswick, buerschap Meddeho, gelegen. Gelaevende die vurs. saedt
und geltrente jarlix up Sunt Martins dach in den winter 14 dage voir of na onbehalt te betalen.
0066 RA Bred.50; fol.86v en 87r
15711123
Joffer Rotger van Graes, wedwe seligen Adrians van Erde, mit oren son Herman van Erde,
bekennen voor een walbetalte summa gelts verkoft und avergegeven te hebben aan Tonis van Asten,
Jenneken ehel., jarlix up Sunt Martins dach in den winter 14 dage voir of na onbehalt, 6 dll. und 6
molder guder claren drogen winterroggen und ein voder drogen torfs off ein ort dalers dair voir, die
jarlix up vurs. termin an Tonis te leveren unt to betalen zijn uth oir erff und guedt Esselinck gelegen
inden kerspel Wenterswick, buerschap Medeho etc.etc. Voorbeholden dat sie joffer Rotger van
Graes c.s. die vors. 6 dalers, 6 molder roggen und ein voder torfs sullen mugen losen mit 200
silveren dalers. Die loese ein vierdel jairs to vorens toe kondigen.
0067 RA Bred.50; fol.87r
15711123
Van wegen Fenne Dienberchs is gepent an die pechte und erfgrunt des erf und gudes Grevinck,
gelegen inden kerspel Wenterswick, buerschap Medeho, voir 8 molder roggen und 6 dalers ein jair
binnen jairs und drie jaihre rente, inholt siegell und breve, to pender reckenschap und schaden mit
recht. Zij heft dorch oren sonne Johan Dienberch die vurs. angepente pechte und guidt doen
upbaden.
0068 RA Bred.50; fol.108r en v
15720313
Herman van Basten, mit Harbert van Hagen sinen mombar, secht dat die Ersame juffer Rutger,
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wedtwe wilne der erentfesten Adriaens van Erden, mit sampt oren kinderen, hem heft gepent an die
pacht des erfs und gudt Wesselinck inden kerspel Wenterswick, buerschap Meddeho, wie 5 molder
roggen van binnen jairsche und 130 molder roggen achterstedige renthen, inholts brieff und segel,
etc.etc.
0069 RA Bred.51; fol.14r
15730210
Margareta Twents, nagelaten wedwe sal. Jurdens van den Padefort, heft durch oren mombar Johan
Tebes craft gerichtlichen verwins Derick Ripperbants erf und guidt Rukamp und desselven pechte,
gelegen inden kerspel Wenterswick, upgebadet voir die helfte van 260 goltgl. hoftsumma und voir
die helfte van soven jaren pension ider jairs 12 goltgl., ein jair binnen jairs und 6 jairen
achterstedigen.
0070 RA Bred.51; fol.48v
15730523
Johan Boinck in Medeho bekent schuldich t'sin an Johan fucht to Grollo 16 daler, gelavende
t'betalen negstkomen Martiny inden winter, und seth dair voir te underpande ein swarte meher die
hie van Berninckhof gecregen heft und dair to noch van dren siner koen ein die beste, vort all sin
ander haeff und guedt.
0071 RA Bred.52; fol.7r
15740128
Kerstgen Laickinck bekent schuldich to sin Hinrick Schomaker und Frederick van Basten 104
dalers und 2 molder rocgen, gelavende diesolff t'betalen negstkomende Martiny inden winter bij
penen van pantleverungh.
0072 RA Bred.52; fol.7r en v
15740128
Juffer Margareta Twents, wedwe van Padevort und juffer Anna oir dochter, bekennen ontfangen te
hebben 100 dll. herkomende van sel. Dele Vagdes, Albert Dienberch, Jutte und Derick Dienberchs,
belavende dairvan jarlix op sunct Martins dach in den winter, 14 dage voer of na onverhalt, in und
tot behueff der armen to Wenterswick te geven und to verhantgelden van 16 penningen enen, uth oir
erf und guide Balckenschot in den kerspell Wenterswick liggende. Und is bescheiden dat die
provisoren der armen vurs. jarlix die vurs. rente mit pendungh sollen uthforderen und boren.
Beholtlich dat sije, joffers van Padefort, die vors. rente jarlix und alle jair op Martiny, 14 dage voir
of na sal mugen losen mit 100 dalers.
0073 RA Bred.52; fol.35v
15740313
Johan Schulte ten Ostendorp heft andermal laten besetten und in kommer leggen voir ein pretendirte
actie und anspraick an die pechte, so Christoffer Wulf van den erf und guidt ten Ostendorp,
tokomen, gelegen inden kerspel Wenterswick, buirschap Medeho, actum 12-3-1574.
0074 RA Bred.52; fol.64v
15740709
Johan Rademaicker van Holte heft doen penden an die erf und guder Delinckwerden und
Deterdinck, gelegen in den kerspel Wenterswick, buerschap Medeho, und voirt an Jacobs van
Monster gerede und ongerede guidt voir soven jair achterstedich und ein jair binnen jairs rente, ider
jaer ses gude averlendische golden Rinsche gulden und hoftsumma van 110 golden averlendische
Churfürster rinsche gulden, inholt segell und breve.
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0075 RA Bred.52; fol.67v
15740728
Verkoop door Wilhelm Kronie, Jenneken ehel., aan Hinrick Lambertinck, Nalen ehel., van ein
stucke goirden landes gelegen inden kerspel Wenterswick, buerschap Medeho, an dat Hasenvelt,
die ene siedt nevens ein stucke landes, dat Lambertinck vurs. van Wilhm. vurs. gekoft heft, die
andere siedt na Boinx busch dair en tusschen ein graven gelegen is, als t'solf itzondt uthgepalet und
van ein gelacht is.
0076 RA Bred.53; fol.23v
15750510
Hinrick Haefkens und Hinrick Lemmenesch, mit sin huisfr. Wendele, hebben voir ein ontvangen
summa geldes in und tot behoeff des Edelvesten Hermans van Erde erfliche vertichnisse utganck und
updracht gedaen des erf und gudes genant Haefkens guidt, mit sinen alingen olden und nhien
tobehoir inden kerspel Wenterswick, buerschap Medeho. Herman van Erde heft gelaevet jarlix up
Sunt Martins dach in den winter, 14 dage voir of na onbehalt, Hinrick Haefken sin leven lanck te
verrichten und betalen te laten uth den erf und guidt Wesselinck drie molder rocgen und drie dalers
under und bij penen van pendung na lantrecht.
0077 RA Bred.54; fol.37v en 38r
15760707
Jacob Trael(?), mede wegens sins sel. huisfrouwen Dercxken Tols unmondigen kindes, heft den
gerichte angegeven dat hie und sel. huisfr. in dat erf und guidt Esselinck, inden kerspel Wenterswick,
buirschap Medeho (toestendich wilner der Erentv. Adrian van Erde, nu averst gehorende sinen
nagelatene huisfr. und kinderen) heft liggen die summa van 100 dll., dair van jarlix up ein loese toe
pension te boren 3 daler und 3 molder rocgen binnen Bocholt to leveren. Mit den bescheidt dat die
ene den andren die loese ein vierdell jairs tovoren sall mugen verwittigen, allet wider inholt segell und
breve. Via het gericht wil Jacob Trael nu de aflossing conform de regels aankondigen.
0078 RA Bred.55; fol.4r
15770121
Verkoop door Derick Resinck aan sinen broder Werner Reesinck, Gesken ehel., van sin alinge
andeill an ein stucke seylandes geheiten den Vogelpol, gelegen in den kerspell van Wenterswick,
buurschap Medeho, achter der hellen pulten, tuischen Poelhuiser Weerdth und Nienhuis Vogelpoll,
mit sin olde und nhie gerechticheit.
0079 RA Bred.55; fol.4r
15770121
Werner Reesinck, Gesken ehel., hebben bekant, so Werner sonder liefs echte geboirte zou
overlijden, so heft hie nu van sinen gude gegeven aan sinen broder Derick 20 daler; bij overlijden
van Werner moet Derick die vurs. 20 dalers voir aff hebben, und sall effen wall tot sins Werners
nalatenschaft mit sinen anderen broderen to gelicken deilen.
0080 RA Bred.55; fol.11Ar
15770227
Verkoop door Kerstken Laickinck, Nailken ehel., aan Johan Dienberch, Wilhmken ehel., van ein
stucke groenlandes, mit sinen tobehorigen seggeth vrede und allen sinen olden und nhien tobehoir,
gelegen in kerspell Wenterswick, buirschap Medeho, mit ener siedt und ende an den Balckenschot,
mit den anderen ende schietende an Deterinx broick, mit den ander siedt na Remens guidt.
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0081 RA Bred.55; fol.15v
15770312
Kerstgen Laickinck, Ailken ehel., heeft upgedragen und avergegeven aan Werner Reessinck,
Gesken ehel., jairlix up Suncy Martiny vier den halven daler uth sin lieftucht genant den Lantinx
goirden, gelegen inden kerspel Wenterswick, buirschap Medeho voir Laykinx busch, und is
bescheiden dat die bowman upter guede Lantinck jarlix van siner pacht die betalungh doen sall.
Kerstgen zal die vors. rente jarlix up vors. termin losen mugen mit 57 daler; die ene zal dem anderen
die lose ein vierdel jairs tovoren verwittigen und upkondigen. Kerstgen heeft voorts gelaeft jarlix op
aanwijzing van Werner uit Medeho ein voder hoys binnen Wenterswick to foren.
0082 RA Bred.55; fol.19v
15770328
Johan van Alten, fulmechtich Jacobs t'Railst(?) heft doen penden contra die wedwe zal. Adrians van
Erden sampt Herman van Erden und adherenten, an den erfgrundt und pechte des erfs und gudes
Esselinck, gelegen in de buirschap Medeho inden kerspel Wenterswick voor 100 dlr. hoftsumma
und 6 daler und 18 molder roggen van binnen jairs und verjarter renten.
0083 RA Bred.55; fol.48v
15770731
Herman van Erde mit voirwetten wille und consent siner moder joffer Rotgere van Graes, wedwe
van sel. Adrian van Erde, heft ontvangen van Herman Mentinck, Elsken ehel., die summa van 300
dalers. Daarvoor hebben zij aan Herman Mentinck upgedragen und avergegeven jarlix op Sunt
Martins dach 9 daler und 9 molder winterroggen uth den erf und gude Wesselinck, gelegen inden
kerspel Wenterswick in die buirschap Medeho an Gelder esch. Die bowman upten vurs. gude
woenende zal jarlix van die pacht so vele inholden dat hie jarlix dairvan die vurs. gelt und rogrente
sal leveren und betalen. Wie dan ock Hinrich die itzige bowman des gudes Wesselinck t'doen gelaeft
heft. Herman van Erde c.s. zullen die vurs. rente mit 300 dalers jarlix up Martiny mugen losen, des
sall und mach die ene den andern die lose ein vierdel jairs tovoren verwittigen und upkondigen.
0084 RA Bred.55; fol.67v
15771105
Verkoop door Adolp Rotgers, Grete ehel., aan Johan ten Berckel, Elsken ehel., van den goirskamp
und garfgoirden mit ein pesken groenlandes, gelegen inden kerspel Wenterswick, buerschap
Medeho, tusschen Goirshuis und Hermelinx goir, schetende mit enen ende an die Tjeinck mathe.
0085 RA Bred.56; fol.32r en v
15800518
Verkoop door Gerth Boeijnck, Elsken ehel., aan Herman tho Steinkamp, Hille ehel., van een
uthgeseeden(?) cedull, spreeckende op Johan tho Kolstede, van 40 dalers.
0086 RA Bred.56; fol.32v
15800518
Verkoop door Herman then Steinkamp, Hille ehel., Gerth Boeijinck, Elsken ehel., aan Henrick ter
Slijp, Wendell ehel., van een stuck lants gehieten dat Kleinke inden kerspell Wenterswick, burschap
Medeho inden Gelderesch, mitter eenen eijnde an der Voirwech und mitten anderen eijnde an
Buirssen lant gelegen.
0087 RA Bred.56; fol.47v en 48r
15800618
"Alitgen Rhoemeckers, myt genandt Symmeldincks, sprickt an mit recht Johan Simmeldinck als
nagelatener soen weilandt Albert Symmeldinck, und sagt dat wilner Hermen Symmeldinck in testa16 november 2006
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ment ordinirt und utgesatt hebbe die oevergeeffersche XV hornse gulden" en verder "twee guede
guste runder und enen par guede guste vercken, als ihnen seim broder Albert Symmeldinck voirs.
wegen sines vader und moderliche guith noch schuldich weer." Alitgen legt over "ein besiegelt schein
under der stadt Bocholt sihnen siegell gepassiert, daerinne Stijne (?) ehelick nachgelaten huisfr.
opgemelte Herman Symmeldinck solches whaer tho sijn gerichtlich gestendiget. Vort ihre stiff
dochter Aliet vorschr. solchs belangendt ihre stifmoder selfs opgedragen und eiwiglick oevergegeven
daermit die leste wille ihres z. mans allerdings supplirt und krach erreicht mochte, biddende dat
beclagte als erffolger sins vaders die geforderte scholt tho verrichten mit verrichtongh kosten und
schaden sall schuldich sein."
0088 RA Bred.57; fol.12r
15810130
Johan ter Kolstede, Jenneken ehel., hebben bekandt ontfangen te hebben van Derick Nyenmors,
Trijn ehel., die summa van 64 dll., daervan jaerlijks thoe verhantgelden gelaeft 4 dll., daervan op
negstkommende Meij 2 dall. und op folgende Michaelis oock 2 dll. etc. Daervoor tot onderpant ein
kempken landts geheiten dat Hajmen(?) kempken und vort verkoeperen huis und hoff inden kerspel
Wenterswick bourschap Medehoe gelegen. Nae umbganck van acht jairen und nijt ehr, mag de
rente worden gelost, mits ein vierdell jaers thovoren verkundigt.
0089 RA Bred.57; fol.76r
15811012
Thonis Siebinck, Geese ehel., heft bekandt schuldich tho sein Johan ter Pelqwik, Wilhelm ehel., die
summa van 110 dll.; daervoor jaerlichs up Martiny (anno 1582 voor het eerst) tho verpensioneren
gelaeft 5 molder winterroggen uth eins stuck landts, die Siebincks groitte Bree geheeten, inden
kerspel Wenterswick up Laeckincks esch gelegen. Allet bij peen van peyndongh nae lantrecht.
Voor de jaarlijkse rente heeft Thonijs Siebincks bouwman Henrick them Byfanck geheiten, alle jaer
an handen Johans thoe Pelqwick thobetalen gelaeft soe langh hij bouwman is. Die loese beijdersijds
een veerdell jaers thovoren te verkunden und mit 110 dlr. tho moegen loesen.
0090 RA Bred.57; fol.81v
15811027
Verkoop door Koen Wassinck, Elsken ehel., Johan Menckinck, Wilhelmken ehel. und Herman
Wissinck aan Herman Bernnijnck, Geesken ehel., van ein hoeysmaetlandts, geheiten die Balckenschott langer morsch, inden kerspel Wenterswick bourschap Medeho an de Balckenschoter esch
gelegen.
0091 RA Bred.58; fol.12v en 13r
15880119
Die junge Koen tho Poelhuis heft bekant opgenomen te hebben van Joist Wemiynck, 445 dall. als
hooftsum und bereckende pension, die mherendeell tott rantziongelt seins vaders angewendt; dartho
noch voir empfangene gelt, der bourschap Medeho verstreckt, 222 dall., tezamen
soevendehalffhondert soeventien dall. Hij belooft op negstkomende Hymmelfarts dach 1588 tho
betalen. Hij verbindt hiervoor seins erve und guet geheiten Poelhuis inden kerspel Wenterswick,
buirschap Medeho gelegen. Junge Koen Poelhuis heft oock gelaeft, dat sein vader Koen tho
Poelhuis, tuyschen dit und huiden tho acht dagen, ingelicken geloften doen soll.
0092 RA Bred.58; fol.13r
15880119
Johan Geessinck, Joest Symmeldinck, Henrick Lamberdinck und Wilhelm Theinck hebben sambt
und besonder belaeft gemelten junge Koen tho Poelhuis van voors. summa van derdehalfhundert
und eine daler, bei ihren sambthebbende guederen verobligirungh, allerdings schaedloos tho holden,
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tho entheeven und op negstkoemende Maij idziges 88 jars tho betaelen.
0093 RA Bred.58; fol.14r
15880123
Herman Laeckinck heft gelaeft an handen Johan Lucass, actie hebbende van Fije Rutgers, tusschen
dit und negstkomende halffvasten Ao.88 tho betaelen bij peen van pandtleverongh vrgl. dall.
hoiftsumme, vermugh der anspraecke, und 3 dlr. hantgelt, sambt 40 str. gerichtskosten.
0094 RA Bred.58; fol.22r
15880203
Die edle Rutgera van Graes, wedwe Van Eerden, heft bekant schuldich tho sein aan Henrich van
Basten, vogt tott Wenterswick, Cristina ehel., die summa van 40 dlr. 20 str. (waermit Wilhelm
Bloem quitgekoft und betalt 53 dlr. 7 str.); noch daertoe bekant aan Henrich van Basten schuldich
to sein van hinderstendige pension und verstreckten gelt, negendehalven daler, te samen 49 dlr. 5
str. Daarna volgt een betalingsregeling van de rente, te betalen uth verkopersche thobehorende erf
und guet Haefken in kerspell Wenterswick buerschap Medeho gelegen. De aflossing moet ein
veerdell jaers thovoren verkundigt worden.
0095 RA Bred.58; fol.22v
15880205
Erschenen Henrich van Nijenhausen, borger tott Embrich, als volmr. seiner huisfrouwen moder juffer
Margareta Twendt, weduwe vanden Padefort, die verklaart dat, van alles wes op heudigen dach ter
pensionen, Henrich Schoemeeker und Frederich van Basten vermugh brief und seegell verfallen is,
gemelte wedwe die beide schuldich blieft 224 dlr. weniger 2 str. (hier ingereekent 3 dll. 17 str.
ergangen gerichtskosten). De volmr. belooft dat op negskomende lichtmijst anno 89 betaald wordt
130 dll. weniger 2 str., und noch in anno 1590 up lichtmisse 94 dll. mit 6 dlr. geburlicker pension.
Stellende tot onderpand dat erve und gueth Balckenschott und dessen thobehoir im kerspell
Wenterswick, buirschap Medeho gelegen.
0096 RA Bred.58; fol.23r
15880205
Noch gemelter Nijenhaus, borger tott Embrich, als volmr. seiner huisfrouwen moder juffer
Margareta Twendt, weduwe vanden Padefort, bekent schuldich tho sein aan den armen tot
Wenterswick van verschenen pension up Martini '87 verfallen, 71 dlr. 13 str., belavende op Pynster
anno 1588 20 dlr. tho betalen und die rest op Pingster 1589 mit die pension so kunstige Martini
verschienen.
0097 RA Bred.58; fol.36r
15880227
Koene Hermelinck, Anna ehel., hebben gelaeft tusschen dit und negstkomende Johannes tho
Midtsommer dat verwijn, als Herman Huijsinck (actie hebbende van sinen vader Johan Huijsinck)
up ihm erlangt, nemblich 132 dlr. hoiftsumme und 25 dlr. und 2 molder roggen ter reeckenschap als
verschenen unbetaelde pension, sambt erganger gerichtsschaeden, tho betalen. Wanneer niet betaald
wordt sall Herman Huijsinck of sijn vader dat halve erve und guet Hijginck inden buirschap Medeho
gelegen, mit kersenbernongh umbschlaen.
0098 RA Bred.58; fol.50r en v
15880406
Naell, weduwe zal. Kerstgen Laeckinck, mit Elssken und Jenneken Laeckinck, oere dochtere,
vermits Hermen Laeckinck resp. oeren soen, broder und mombar, hebben bekandt van Johan Willinck ontvangen te hebben 60 dlr., die sie in oeren hogsten noden und besten profitt wetentlich
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angewandt hedden. Hiervoor hebben zij aan Johan Willinck overgedragen 2 dlr. und dartoe 5
schepell roggen jaerlicher rente, up mit Meij Ao.89 eerst) te verschijnen uth verkoperen
thobehorende erve und guet Laeckinck inden kerspell Wenterschwick inder buirschap Medeho
gelegen. De jaerrentte kan alle jair op Mitmeij, 14 dagen daernae, worden gelost met 60 dlr. Die ein
den anderen mach die loese ein vierdell jaers thovorens opseggen.
0099 RA Bred.58; fol.50v en 50Ar
15880406
Naell, weduwe zal. Kerstgen Laeckinck, mit Elssken und Jenneken Laeckinck oere dochteren,
vermits Herman Laeckinck resp. oere soon, broder und mombar, hebben bekandt schuldich tho
sein aan Johan Poelhuiss, borger tott Wenterschwick, Merrij ehel., die summa van 275 dlr. Hiervoor
hebben zij aan Johan Poelhuiss upgedragen 8 dlr. und daertho noch 8 molder roggen jairlicher
renten, alle jaer op Meij (anno 90 eerst) te verschijnen uth verkoeperen thobehoerende koeweijde
geheiten die Reisst, inden kerspell Wenterschwick buirschap Medeho, bei Erdens gorden und mit
einen eijnde an den wegh gelegen, sambt den Laeckincks gorden, darbei liggendt, vortt uth dat
alinge erve und guet Laeckinck. Volgen bepalingen die de handelingsbevoegdheid t.a.v. het goed
Laeckinck voor de eigenaren beperken ter bescherming van de rechte van Poelhuiss. De jairrente
kan alle jair op Meidach, 14 dagen them lengsten daernae, gelost worden mit 275 dlr. So waell
koperen anss verkoperen mogen die loess ein vierdell jaers thovorens upseggen und verkundigen.
(in de kant: geloest 29 Sept.1613).
0100 RA Bred.58; fol.53r
15880428
Loebe Werners heft bekant van Joist Weninck, Agnes ehel., ontfangen te hebben 150 dlr.,
waarvoor hij aan Joist verkoft heft vifftenhalven dlr. und vifftehalf molder goeden claren
winterroggen jhaerlichser renthe up dach Philippi et Jacobi (1589 eerstlick) verschijnende, uth
verkoepers thobehorige erf und guedt genant Werners in de buerschaft Medeho in dem karspel
Wenterswick gelegen, thoe betalen. Die loese kan plaats vinden in twee termijnen ad 75 dlr., sambt
betalinge hinderstendig pensionen. Die loese ein verdel jairs thoforens op te zeggen.
0101 RA Bred.58; fol.54r en v
15880430
Verkoop door Griete nagelatene wedwe van zal. Aleff Rutgers, vermits Thonus them Koldenborch
oren ietzigen man und mombar und Herman Rutgers oren oldsten soen, mit ratification oerer ander
kinder, suster und broder, aan Henrich van Basten, vogt tott Wenterswick, Cristina ehel., van eenen
camp lants geheten den Schepers Camp an den Loerdick, mit ein stuck hoijlants mit ein huisstede
und uthdrift, wie datselvighe zal. Aleff Rutgers van Herman Schepers eertijts erflick gekoft heft,
inden kerspel Wenterswick, buirschap Medeho opten wege nae Groll gelegen.
0102 RA Bred.58; fol.68v
15880603
Verkoop door Herman Geessinck genant Scheper und Stijn ehel., an Henrick van Basten, vogt tott
Wenterswick, Christina ehel., van ein kavestede mit huis, schop und olde und nijhe hebbende
gerechticheidt, geheiten Lordijck inden kerspell Wenterswick, buurschap Medehoe gelegen.
0103 RA Bred.58; fol.79r en v
15880618
Henrich Sijbinck, Mett ehel., hebben bekandt dat sie den Armen tho Wenterswick schuldich sein 53
dlr., daervoer sie den Armen in rustlicken besijtt und possession gestalt hebben, ein stuck bowlants,
ungefehrlich 7 schepel geseij, geheiten Sijbincks groitte brede, gelegen in Sewincks esch inden
buirschap Medeho, schietende mitten eenen eijnde an die Scholten stede maett, mitten anderen
16 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 40 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Oud Rechterlijk Archief 1533-1811

eijnde an Helmerdincks gorde. De Armen hebben dit stuck land then entgeltenisse pandtsgewies to
gebruecken, edoch alle jaer op Jacobi mit 53 dlr. tho mogen loesen.
0104 RA Bred.58; fol.81r
15880618
Hijll Wennekinck weduwe zal. Koep Wennekinck vermits Goessen Everts oeren mombar, heft
bekant, demnach sie Henrick Schoemaker seeckere schult schuldich is, und weilandt die edle Jorien
van Burse, die ernante weduwe wederumb 16 dlr. inholt hantschrift schuldich, und daervoer voers.
wedwe in gebruick und pantschap gedaan ein stuck lants ongefehr ein half molder geseijs, geheiten
den Husacker, in Gelderesch inde buirschap Medeho gelegen, dat sie solche pantschap gedachten
Schoemaker hiermit overgelaten.
0105 RA Bred.58; fol.84v
15880625
Adolf Holtstein, volmr. Johan Dienbergh den jungen, heft Wilhelm Teijinck als giltmeister der
buirschap Medeho seine angepantte anparth, als ihm van zal. Herman then Walfardt angestorven,
vorts seins Teijincks anpart so ihm van die Koener bei Teijinck im kerspell Wenterswick buurschap
Medeho gelegen, competert, voor 291 dlr. vermuge een gerichtlicken verwijns, upgebadet und voer
ferner execution aan Wilhelm Teijinck die wette gedaan. (2e maal fol.93r d.d. 12-7-1588 en 3e maal
fol.110v d.d. 4-10-1588).
0106 RA Bred.58; fol.85r
15880625
Johan Willinck heft Gerth Hermelinck in Medeho angepante gerede guet upgebaedet vor 32 dll.
hoeftsum und 3 ort dlr. und 1 schepel roggen, noch 2 dll. verseeten pension, allet vermoegen eins
gerichtlichen verwijns, sambt schaden mit recht.
0107 RA Bred.58; fol.85v en 86r
15880628
Henrich Sybinck heft bekandt schuldich to sein an Evert Nijenhuis 14 dlr., daervoer hij in possession
gestalt heft ein stuck landts ungeferlick van 1 schepell geseijs, inden kerspel Wenterswick buirschap
Medeho, inden Laeckinck esch beneven Berndt Rhemens landt gelegen, om dat pandtgeweis tho
gebruecken bis so lange aan Evert tho Nijenhuis die 14 dll. befredigt sein. Dartho heft Henrick
Sybinck bekandt schuldich tho sein aan Evert then Nyenhuys 10 dll., belavende dieselvige binnen 5
weecken tijts tho betalen.
0108 RA Bred.58; fol.100v
15880907
Verkoop door Koene Hijnck, Anna ehel. in Medeho, aan Wilhelm van Sylvolden, Stijn ehel., van
die rechte helfte van verkopers eigen erve und guedes Hijnck, inden kerspel Wenterswick buirschap
Medeho gelegen, schietende mitten einen eijnde an Bernijnck, und mitten anderen eynde an
Bruggenkamps kamp, mit der eener sijden an dat gemeyne felt gelegen.
0109 RA Bred.58; fol.118r en v
15881013
Albert Boelinck heft bekant dat hij van Joist Wennynck, Agnes ehel., heft ontfabgen 60 dlr.,
daervoer Albert jairlicks op Natuntatis(?) Johannis tho midtsommer (in 1589 voor het eerst) ther
pensionen gelaeft heft 2 dlr. und daertoe 6 schepell claren drogen roggen jairlicher renten uth
verkoperen eigen frien thobehorende camp landts, als speciaal underpandt geheiten den Schuerincks
kamp in voors. kerspell inder buurschap Medeho bei Asbecken grondt, item an die Sybincks kamp
und die Beck gelegen van ungeferlich ein molder geseijs. Dese jairrente jarlix te mogen loesen mit 60
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dll. und hinderstendige pensionen und kosten. Die loese ein vierdell jaers thovorens op toe seggen.
0110 RA Bred.58; fol.118v en 119r
15881013
Johan Geessinck in Medeho heft van walg.frouwen thott Anholt, Bair und Lathum, pandtfrouwen
tott Bredeforth, wedtwe, vertoont ein besiegelde bewilligungh, dat ehr tot upbrengungh seins
rantzions, 200 dlr. op sein hebbendt hoffguett Geessinck opnomen, und hemweder datselvige guett,
binnen die negste 8 jaren van angetaegh beschweer, bei verlos desselvigen guets frien und entheeven
soll. Oick heft gemelte Johan Geesinck bekent dat hij van Joist Wennynck, Agnes ehel., in eener
alingen summa ontfangen heft derdehalfhondert dll. Belovende die summa mit 8 molder roggen und 8
dll. pension, gerichtlick thobetaelen, und daervoer verobligiert sin hebbende guett Geesinck in
Medeho.
0111 RA Bred.58; fol.123v
15881024
Johan Dijenbergh die Junge heft 3 upbaedingen gedaan und er is geen betaelingh gefolgt. Hij heeft
dus met recht doen inleijden an Wilhelm Teijincks (als giltmeister der buerschap Medeho) anpart, als
ihm van seligen Herman ther Walfardt angestorven, vort sin anpart recht und gerechticheidt, als ihm
vanden Koenen bei Teijinck in kerspel Wenterswick buerschap Medeho gelegen is, allerdings
competirt und thostendich is. Etc.etc.etc. (Vervolg van procedure d.d.
25-6-1588 en volgende data).
0112 RA Bred.58; fol.128v en 129r
15881029
Koen tho Poelhuis, Herman Poelhuis und Ewesche nagelatener weduwe zal. Koen tho Poelhuis die
Jonge, vermits oeren vader und broeder als ihre mombars, hebben bekandt dat sie Joist Wennynck
burger tot Vreden, Agnes ehel., van verstreckt gelt, verseeten pension und berekende schult
schuldich sein die summa van 700 dlr., daervoer sie verkoft hebben an Joist Wennynck, 21 dll. und
21 molder claren drogen roggen jaerlicker renten, up Hemmelfaerth Christi (1589 voor 't eerst) tho
betalen uth hun erve und guett Poilhuis inden kerspel Wenterswick buirschap Meddeho gelegen.
Edoch jarlichs to loissen mit 700 dlr., allett in 2 termijnen, ider mit 350 dlr.; die loese ein vierdell
jaers thovorens up te seggen und te verkundighen.
0113 RA Bred.58; fol.129r en v
15881029
Albert Symmeldinck, scholte tot Huppell, heeft bekant schuldich tho sein an Koen, Herman und
Ewesche tho Poelhuisen vorschr. die summa van 102 dll., belavende dieselve up negstkommende
Meijdach Zo.89 mit 3 dll. und 3 molder roggen tho betaelen. Tot onderpand dienen twee cleine hem
thobehorende cavesteden, geheiten them Hagen und Klumpers inden kerspel Wenterswick
buurschap Medeho gelegen. N.B.De Poelhuisens blijken een schwager Herman Poelhuis vaegt tho
Dinxperlo te hebben.
0114 RA Bred.58; fol.142v
15881129
Koene Hijnck in Medeho, Anna ehel., bekennen schuldich tho sein an Johan Huessinck, Jenneken
ehel., die summa van 320 dlr., belavende daervan op negstkoemende Johannis tho mitsomer in
Ao.89 150 dlr. und die rest als 170 dlr. Ao.90 gerichtlick tho betaelen, waervoor tot onderpand
gestelt oere halfe erve und guett Hijnck inden kerspel Wenterswick buerschap Medeho gelegen.
Indien niet betaald wordt dan heeft Johan Huessinck het recht met kersenbernongh toe koepen und
umbthoslaen, und sich daeran bis volnkommener betaelongh verhaelen te mogen.
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0115 RA Bred.58; fol.142v en 143r
15881129
Herman Camphuis bekant dat hij van Johan Huesinck, Jenneken ehel., heeft ontfangen 150 dlr.,
belavende daervan up alle Michaelis tho verpensionieren 5 dll. und 4½ molder winterroggen,
stellende tot underpandt seine thobehorenden kamp lants, geheiten die Fennebraeck, inden
buerschap Medeho gelegen. Edoch mag diese jairrente op alle Michaelis mit 150 dlr. und
hinderstendigen pension und kosten geloest worden. Die loese beidersiedts ein vierdel jaers
thoevorens up te seggen und te verkundigen, und alsdan gerichtlich affloesnisse tho doen.
0116 RA Bred.58; fol.159v en 160r
15881223
Tobe Warners in Medeho heft bekant, schuldig te zijn aan Herman Poelhuis vogt tott Dinxperlo und
seine adharenten die summa van 90 dll., gelaevende die negstkomende Mey Ao.89 gerichtlick tho
betaelen en stellende tot onderpand sein Tobe Werners erftalige und guede guederen. Bij
misbetaelongh zal Herman Poelhuis, mede als volmr. sines vaders, Koen tho Poelhuys und Ewesche
nagel. weduwe seines zal. broeders Koene, die macht hebben alle goederen van Werner mit
kerssenbernongh te mogen umbschlaen und verkopen.
0117 RA Bred.59; fol.34r
15890311
Joist Symmeldinck heft verkoft aan Johan Romps handtschriften und koepcedulen, so cedenten an
Johan Syfertt in Caetten uthstaen heft om dieselven mit recht ader freundtschap tho gebruecken.
0118 RA Bred.59; fol.37r en v
15890317
Erschenen Henrick Schomecker und Frederich van Basten, burgeren tott Wenterswick, die 4
besiegelde gerechtsbrieven vertonen betreffende door Jurden vanden Padefort, Margareta ehel.
aangegane schulden. De brieven zijn 1. 29-4-1557 voor Albert Dienberch, Fenne ehel. up ein
wederloese voer 100 dalers hooftsumma, 8 molder winterroggen jaerlicker renten up Cathedra
Petri; 2. 1-7-1563 voor Albert Dienberch en huisfr., voor 100 jochem dalers hooftsumma, 6
jochem dalers jaerlicker renten up dach Viti et Modesti; 3. 23-11-1564 voor Albert Dienberch en
huisfr. voer 100 dalers hooftsumma, 6 dalers jairlicken renten op Michaelis; 4. 12-7-1580
(aangegaan door juffer Margareta mit believen irer kinderen) voor Henrich Schomeker und Fredrick
van Basten voor derdehalfhondert dalers hooftsumma, 9 dalers renten jaerlix up Jacobi; allet
thosamen uth datt erve und guett Balckenschot inden kerspel Wenterswick buerschap Medeho
gelegen. Aflossing moet een half jaar thovoren verkundigt worden. Henrick und Frederich beclagen
sich dat sie in diesen lanckduerende kriegsemporungen in groitten mercklicken schaden und verderf
geraken en dat sij de hooftsummen en onbetaalde renten niet langer kunnen ontberen. Zij verlangen
van juffer vanden Padefort, sambt ihr dochter, en Henrich van Nienhuis als man und mombar seiner
huisfr. joffer Anna vanden Padefort de aflossing.
0119 RA Bred.59; fol.58r
15890510
Frederick van Basten voor sich self und mede als qualificierter volmechtiger der wedtwe und
kinderen van seligen Henrich Schomecker, heeft met recht doen peynden an Naell, nagelatene
weduwe seligen Kerstgen Laeckinck, und Herman Laeckinck respective moder und soen, gerede
goederen voor 8 molder roggen, 6 goldens und dannoch 17 dalers, verschenen rente, sambt schaedt
mit recht.
0120 RA Bred.59; fol.62r en v
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15890516
Wilhelm Teyenck genandt ther Walfardt in Medeho, Thonusken ehel., bekennen in oeren hogen
noden opgenomen te hebben van Lueken Koesinck, Ermgardt ehel., 75 dalers. Daervoor is aan
Lueken Koesinck verkoft 3 molder roggen jairlicker renten, up dat heilige hochtit Pinxsteren (in
1590 voor het eerst) tho betalen uth verkoepers erve und guet then Walfardt inden kerspel
Wenterswick buirschap Medeho gelegen. De 3 molder roggen jairlicker renten kunnen op hochtit
Pinxsteren mit 75 dlr. und hinderstendigen pension worden geloest; die loese ein half jaer thovoren
up te seggen und te verkundigen.
0121 RA Bred.59; fol.62v
15890516
Wilhelm Teyenck genandt then Walfardt und Thonusken ehel., bekannen dat sie Lamberts Gerdt
wegen seiner susters Naell ther Walfardt versterf, vermughe geholdene verdrags, schuldich sijn
sesentachtentig halven dalers. Zij beloven daarvan op Jacobi negstkomende 35½ dlr. thobetalen,
und die restierende 50 dlr. op negstfolgende Martini thoe verrichten. Stellende tot onderpand oer
hebbende beesten, korn op und inden erden staende und alles wat op oeren hoff und guit gefunden
wordt.
0122 RA Bred.59; fol.64r en v
15890522
Naell, nagelatene weduwe zal. Kerstgen Laeckincks, Herman, Elske und Jenneken Laeckinck, resp.
moder, kinders, broder und susters, hebben verkoft aan Johan Poelhuis en huisfr. ein stuck landes
inde buurschap Hengsel.
0123 RA Bred.60; fol.30v
15950426
Joost Simmelingh bekant opgenomen te hebben van Gerrit Rabelingh 60 dalers, darvoir er
denselbigen in possessie gestalt heeft van enige stucke bouwlandes, genant dat Boeven stucke
gelegen inden Simmelings esch, schietende met den einen ende an Scholte Huppels sin landt, met
den eine siedt an Simmelings mathe, mit den ander siedt schietende an den Hogen wegh; under
furwarden dat Joist Simmelingh dat stucke bouwlandes sal mogen bouwen voir die darde garve;
wanneer Joist echter niet bebouwt sal Gerrit Rabelingh datselvige selbst mogen bouwen off bouwen
laten. Die ene sal den andere die loese ein half jaer thovoren mogen verkundigen.
0124 RA Bred.60; fol.31r
15950426
Demnach Joist Simmelingh heeft van Gerrit Rabelingh ein schwarte bonte koe gekoft van 15 dalers;
Joist heft gelavet, dat hie dieselvige nit verbrengen, versetten ofte verkopen wil, ehr und bevorens
Rabelingh den vurs. 15 daler ganslich gecontenteert und befredigt.
0125 RA Bred.60; fol.35v en 36r
15950511
Erschenen Joist Simmeldingh und bekant upgenhamen tho hebben van Willem Storms und Truie
ehel., die summa van 59 dalers, voir welcke somma hij verkoft heft ein stucke landes genaamd den
Pennings brede gelegen inden Huppeler esch bij Scholte van Huppels sin landt, mit den
roggengewas, die darup stehet, und die schoppe so up dem guide Simmeldinck steit. Onder voorbehoud dat Joist nu ankomstigen negsten Michaelis de parcelen sal mogen redimieren und quidt kopen
met 59 dalers. So averst dat selvige alsdan nit geschehen wurde, sall und mach Wilhem vurs.
parcelen ewigh und erflick an sich behalden.
0126 RA Bred.60; fol.38v
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15950523
Johan Boijnck, Herman Kamphuis und Herman Loickingh hebben bekant dat zie Kope ten Kreil
wegen die burschap und gemeinte Meddeho schuldich sint die summa van 27 daler 10 stuiver,
belavende dieselvige als principalen tho betalen tegen negst aenstaenden Michaelis.
0127 RA Bred.60; fol.56r
15950815
Den erntvesten Hendrick van Nienhuisen heeft durch Herman te Woirt besaet (=beslaglegging)
gedaen an die pachten und gewas des erves und guides Hoebingh in Medeho gelegen, voir alsolcke
actie als hij tegen Joist Weninck, burger bynnen Vreden heft.
0128 RA Bred.60; fol.59v en 60r
15951007
Joist Simmeldingh bekant dat Wilhm Storms hem heeft gegeven die summa van 200 dlr., gelavende
hem Wilhelm up Michaelis Ao.96 tho verhantgelden 6 daler und 6 molder roggen. Wanneer Joist
Simmeldingh de 200 dalers mit upgelopenen pension niet betaalt, dan is verkoft sein Joists eijgen
thobehoirende khoweide voir den huise gelegen, und ein stucke bouwlandes gnant den Haen acker
liggende tusschen den fuirwegh und den huise, schietende mit den eenen siedt an die Beeke.
0129 RA Bred.60; fol.92v
15960213
Henderick Tjeynck in Medeho bekent schuldich tho sin aan Johan van Loen und huisfr. 9 schepel
roggen und derdehalf molder garsten und vijerdehalf molder bockweiten; hij gelavet negstkumpstigen nhien tho betalen. Hij stelt tot onderpand alle sine rede und unrede guider.
0130 RA Bred.60; fol.107r
15960504
Albert Schulte tho Huppelo, Gertken ehel., bekennen schuldich to sin aan Johan tho Pellickqwick,
Wilhmina ehel., die summa van 60 dlr., waarvoor tot onderpand wordt gesteld ein stucke weylandt,
gelegen inden kerspel Wenterswick, buirschap Medehoe, geheiten die Hagens gresste, ungefer
viftehalf schepels geseys. Dirrick Lebbinck is al gerechtlick hier uit beschreven, daarom sal
Pellickqwick die negste nha Dirrick vurschr. dairtho sin. Die eine mach den ander die loese up
Paeschen jarlix und alle jair ein vierdel jaers thovoren verkundigen und alsdan tho geschieden.
0131 RA Bred.60; fol.107v
15960504
Joist Simmelinck, Wendele ehel., bekennen schuldich tho sin aan Dirrick Lebbinck, Wilhelma ehel.,
die summa van 90 dlr., dairvan hie jarlix sal geven up Meij 5 dlr. Hij stelt tot onderpand alle sin rede
und ongerede goeder.
0132 RA Bred.60; fol.108r en v
15960507
Willem ther Walfart, genant Jeinck, Tonis ehel., bekennen ontvangen te hebben van Willem ten
Hagen, Naele ehel., die summa van 40 dlr., dairvan hie jairlix up Kersmiss 3 dlr. sal geven tho
pension, stellende tot onderpand ein stuck seilandes liggende inden Walfarts kamp inden buirschap
Medeho, genant dat Schurinck stucke, und noch ein stuckscken dairbeneffens, in alles tho samen ein
molder geseyes, vort alle sin ander reede und unrede guider. Und mach die eine die andre die loese
ein vierdel jaers thovorens verkundigen und alsdan ock geschien. N.B. In de kant staat: Vacat.
0133 RA Bred.60; fol.108v en 109r
15960507
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Noch bekent Willem tho Walfart, genant Jeinck, verkoft te hebben aan Willem ten Hagen 2 molder
roggen, 2 molder garsten und 6 molder boeckweiten marck schoene korn und noch 6 dlr.,
gelavende datselvige tho betalen tuisschen negstkumpstige Michaelis und Sanct Marten. Tot
onderpand wordt gesteld ein stucke landes, geheiten den Barken acker. N.B. In de kant staat:
Vacat.
0134 RA Bred.60; fol.110v en 111r
15960518
Henderick Sybinck, Metten ehel., bekennen empfangen und schuldich tho sin Joist Koesinck,
Jenneken ehel., die summa van 64 dlr., dairvor hie hem tot einen seekeren underpande int gebruick
doet drie stuckscken groenlants, gelegen inden kerspel Wenterswick buerschap Medeho, in die
diepe morsch achter den Laickinck esch, om datselvige pandtsgewis to gebruicken, in aller gestalt
als Kosinck dat sulvige int gebruick heft. Voerbehalden dat Frederick van Basten dat eine ackerken
jairlichs gebruicken sal, dat eine jair omb het ander. Und mach die eine den anderen die loese up
Petri ad Cathedram ein vierdel jaers thovoren verkundigen und upseggen und alsdan ock gewislick
geschieden. Hirmyt zijn alle vorige contrarien und handschriften gedienet und theniete gemakt.
0135 RA Bred.60; fol.111r
15960518
Idem Henderick Sybinck bekent schuldig tho sin aan Albert Smyt(?), Mette ehel., die summa van
62 dlr., dairvoir hie hem int gebruick doet die halve Sybinck frome mars myt dat voer maetken, om
datsulvige pandtsgewise tho gebruicken. Und mach die eine den anderen die loese ein vierdel jaers
thovorens up petri ad Cathedram te verkundigen und alsdan ock tho geschien. N.B. In de kant staat:
Vacat.
0136 RA Bred.60; fol.111r en v
15960518
Willem tho Walfart, Tonis ehel., bekennen ontfangen te hebben van Garrith Lebbinck, Gertken
ehel., die summa van 100 dlr., waarvoor hie jaerlix up Jacobi sal geven tho pension 6 dlr. Hij stelt
tot onderpand alle sin rede und ungerede guider. Die eine mach den anderen die lose ein vierdel
jaers thovorens verkundigen und alsdan ock gewislick geschieden. N.B. In de kant staat:
18-10-1608 bekande Gerrit Lebbinck dese hoeftsumma und alle pension betaelt te sijn.
0137 RA Bred.60; fol.111v en 112r
15960518
Idem Willem Walfart bekent schuldich to sin Garrit Lebbinck und erven die summa van 50 dlr., 4
molder roggen und 7 molder weiten, gelaevende dieselvige tho betaelen tusschen dit und
negstkumpstigen Michaelis. Tot onderpand worden gesteld twe koene, ein rot und ein schwart kelde
und 2 seinen perden, namelijk ein grauwe marrie und einen grauwen runen. N.B. In de kant staat:
18-10-1608 bekande Gerrit Lebbinck ditselve betaelt te sijn.
0138 RA Bred.60; fol.112r
15960518
Noch gemelte Jeinck (=Willem Walfart) bekant schuldich tho sijn sein neven(?) Johan tho Jeinck,
Stine ehel., die summa van 25 dlr., gelavende die halfscheit tho betalen negstkumpstigen Jacobi mit
ein molder roggen, die ander halfscheit kumpstige Michaelis, und noch in 1597 tho betalen up Jacobi
ein molder roggen.
0139 RA Bred.60; fol.138r
15961018
Die erentveste Henderick van Nienhuis, Anna van den Padefort ehel., gelaven Willem Storms
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schadelois tho halden und die pennungen als sein eigen proper schult tho betalen. Hiervoor gedat alle
seine rede und ungerede goeder. (Dit betreft Willem Storms, Trine ehel., die een schult hebben aan
Tobe Heinen ad 100 dlr.). N.B. In de kant staat: Vacat.
0140 RA Bred.60; fol.139v
15961026
Willem tho Walfart bekent schuldig tho sijn Winoldt Abbinck und Luicke Ubbinck, borgers binnen
Vreden, 18 molder saets, so rogge, garste und bockweite, und dat van wegen Rodolff Harmelinck.
Dairvoor gemelte Harmelinck voir hem Willem tho Walfart setten tot einen underpande die
Harmelinck wonth(?), gelegen in die buirschap Medeho, om dese drie jairen lanck tho gebruicken.
Voerbeholtlick dat Willem sich geene holtes sal krodigen dan alleen t'unholt noittruflick und widers
niet. Edoch Harmelinck heft gelavet gemelten Willem die drie stucke landes anstundt omb tho
braeken.
0141 RA Bred.60; fol.140r en v
15961026
Hiertegens Henderick van Nienhuis, principalen borge Henderick van Lintelo tho den Walfart, bij
misbetaling gestalt und gesat erf und guit them Balckenschot in kerspel Wenterswick buirschap
Medeho gelegen, myt allen sinen thobehoir.
0142 RA Bred.60; fol.146v en 147r en v
15961106
Erschenen Jacob van Munster tho Walien, Wilhelma van Dort ehel., und bekant Lukas Visbeck
schuldig te sijn die summa van 400 dlr. Dairvoor tot underpand gestalt sein kamp inden kerspel
Wenterswick, buirschap Medeho gelegen, myt nhamen den Steinkamp up und an dat goet
Kamphuis schietende. Die vurs. kamp komt wegen der jarlixer pension die tijt van 10 jaren in
gebruick bij Visbeck; etc.etc. In de kant staat: Jegenwoirdige verschrijvongh und wilkoer bekande
frow Visbecken voldaen und vergenuget toe sijn den 12-5-1607.
0143 RA Bred.60; fol.155v
15961128
Joist Simmelinck, Wendele ehel., bekennen schuldig tho sin Willem Storms, Catrine ehel., die
summa van 300 dlr., dewelcke sie gelaeven tho betalen negstkumpstigen Michaelis anno 97. Tot
onderpand wordt gesteld den Haverkamp, den Hoenacker, den gorden und sine schoppe.
0144 RA Bred.60; fol.199v
15970626
Henderick Sybinck, Mette ehel., bekennen opgenomen te hebben van Tobe Bosinck, Henrica ehel.,
die summa van 45 dlr.; dairvoor settet hie hem tho underpande ein stucke seylandes, ungefehrlick
vierdehalf schepel geseyes, geheten dat Osterwandes breken, gelegen mit den einen ende an die
Beeke, mit den anderen einde anden Sybinck Bussche tusschen den langen stucke und Osterwandt,
waervan sij jaerlix die derde garve genieten. Und mach die eine den anderen die lose ein vierdell
jairs thovoren verkundigen und alsdan ock gewislick geschieden.
0145 RA Bred.60; fol.203v
15970716
Die erentfeste Henderick van Nienhuis bekant schuldich to sin die erbare Christina Schoemakers als
moder und mombarsche der nagelaten kinderen bij zalige Hendrick Schomecker ehelick procreirt,
die summa van 100 dlr. Tot onderpand wordt gesteld de Nythoff gelegen und thohorende bij den
Balckenschott, und sall Nienhuis den Nythof gebruicken drie jaren lanck, dairvan jairlix te geven 5
dlr. up Michaelis. Wanneer Nienhuis na 3 jaren die 100 dlr. niet betaalt sal Helias Rauwerdinck,
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Christine ehel., als oem und moder der vurs. kinderen den Nythoff wederom an sich nhemen und tot
haren schonsten gebruicken.
0146 RA Bred.60
15971230
Jost Simmeldinck bekant schuldich tho sijn aan Wilhem Storm, Catrina ehel., die summa van 363
dlr. 12 str.; hij belooft de penningen tho betalen desen ankumpstigen Mixhaelis Ao.98. Tot
onderpand wordt gesteld eynen kamp landes, gehetten den Haverkamp im kerspel Wenterswick,
buerschap Meddeho, dar tho noch den Honacker ende dat hus mit der schopen, den gorden ende
den bus. N.B. In de kant staat: Is verandert 20-4-1599.
0147 RA Bred.61; fol.5r t/m 7r
15980201
Erschenen Joist Weninck, repetirte dat den olden Koene ten Polhuis samb seinen sohn und deses
dochter, Herman Polhuis voigt zu Alten, und Eefsen Polhuis des jungen Koene ten Polhuis zal.
nagelatener wetwen, als erfgenamen des olden Koenen vors., am 3 May 97 afrechnung hoeftsumma
und interes hebben gehouden; dat gemelten Polhuis c.s. krachtens an 19-1-98 gepasseerde gerichtl.
wilkuhr nog hinderstendigh is; bat vervolgens kersenbrandt und dat guedt Polhuis toe verkopen.
De pastoir tho Wenterschwick gestede, dat er drie die negstverledene sondage bevoerstehende
deeser kersenkoipe geboerlicke proclamation gedaen.
Hierop het gerichte die kerse aansteken etc.
Na diverse verhogingen is het guedt aan Otto Volmer verbleven. Vervolgens hebben Elias
Rauwerdink en Herman Oenekinck zich thot borgen voor Volmer gesteldt.
Otto Volmer angegeven datt ihme anden guede tho Poilhuis ungefehr zu guder rechnung sestich
dalers restieren, protestierte dat dieselven van den koippenningen inbehalten ader anden guede
verhalen woll.
Naele wedtwe seligen Gerdts Polhuis als oldeste sohns des Polhuis protestierte das sie in nhamen
irer kinder obgenelter Gertes erfgerechticheit hiemit vörbeholden und uthgedingt hebben wolle.
Henrick Onnekinck in nhamen hern Hermans van Basten gaff ahn, dat ihme uth Polhuis 40 dall.
restierden, protestirde.
Eefsen wedtwe Koenen Poilhuis exhibierte ein rechnungh, mit anzeigh dat ihr datselve darin
befonden uth Polhuis restirte.
Henrich Weddinck als man und momber seiner huisfrouwen Metten ten Poilhuis protestirte
gleichfals wegen irer gerechticheit des goedes Poilhuis.
0148 RA Bred.61; fol.8r
15980202
Henrick van Nienhuis, vermuge Herman toe Woirdts gerichtsdieners gedaner gicht, wegen
sodanigen anspraak als hij up Joist Wenninck borger tho Vreden pretendiert, an alle gereide und
ungereide goederen in und up den gude Hubinck inden kerspell Wenterswick, buerschap Meddeho
gelegen, und gemelte Joist Wenninck thostendig.
0149 RA Bred.61; fol.46r en v
15980718
Berndt van Elsen genant van Trier heft verthoent eine gerichtlicke verschrijvonge, daerin die erntfeste
juffer Rotger van Graes wedtwe sel. Adriaens van Eerde, vermits Herman van Eerde oren sohn und
mombar, und Herman van Eerde voer sich selfst, aan wilne Tonis van Asten, Jenneken ehel.,
obgemelte Berndts vader und moder sel., am 23-11-1571 hebben verkoft een jairlixe rente uth oren
erf und gueth Esselinck inden kerspel Wenterswick buerschap Medeho, ad 6 dlr. und 6 molder
winterroggen, sambt 1 fuder torf oder 1 orth dlr., jairlix up Martini te betalen, en dit voor 200
sylveren dlr. hoeftsumma. Die loese ein vierdell jaers thovoren te verkondigen und verwittigen.
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Berndt van Trier beclaegt sich dat hie vast voer und nha bij desen kriegsemporonge in schaede und
verderf gevaren is. Hij heeft gemelte hoeftsumma und pension zelf hoichnodich. Daarom zegt hij die
loese an.
0150 RA Bred.61; fol.49r t/m 50v
15980826
Juncker Rutger van Diepenbroick zu Tenckinck und juffer Joanna van Scheven ehel., bekennen
voor de duur van 5 jaar (tot lichtmes 1603) in pandtschap avergelaten te hebben aan Johan Boijnck
van Wenterschwick, burger der stadt Bocholt, Florents ehel., ihren tenden inden kerspell
Wenterswick, jaerlicks up Purificationis Mariae oder Lichtmis verschijnent, nemblick o.a. in de
buerschap Meddeho: uth Rhoirdinck 3 molder rogge und den bloedigen thenden, Garwert 3 schepel
rogge, Nijenhuis 5 molder garsten und den bloedigen thenden, und Berninck 6 schepel roggen und
den bloedigen thenden.
0151 RA Bred.61; fol.54v en 55r
15981012
Thonis ten Roskamp, Herman Loijkinck, Thonnis Aleffs, Hinrick Lammerdinck und Johan Kampes
hebben namender handt bekandt schuldich tho sijn aan Claeuss van Haerlem, die summa van
vijftichstenhalven dlr., so tot behueff der gemeiner buerschap Meddeho angewandt wehren; zij
belaefden sieselven tho bethalen op Petri ad Cathedram 1599.
0152 RA Bred.61; fol.68r en v
15990316
Verkoop door Tonijs Rotgers, Jenneken ehel., aan Thonijs ten Koldenberch, Griete ehel., van einen
kamp den Steenkamp genant, inden kerspel Wenterswick, buerschap Medeho, tuisschen
Lammerdinck und Oistendarp upt Hasenfelt gelegen, mit sijne uthdrift sampt olde und nie
thobehoren, recht und gerechticheit.
0153 RA Bred.61; fol.68v
15990316
Thonijs ten Koldenberch, Griete ehel., bekanden ontfangen te hebben van Johan Poilhuis, Merrie
ehel., die summa van 130 dlr., daervan sie assignierden 8 dlr. renten jairlix, op Mitfasten tho
verschijnen. Stellende tot onderpand ein kamp den Steenkamp genant, inden kerspel Wenterswick
buerschap Medeho tuisschen Lammerdinck und Oistendarp gelegen. Die lose alle jaer een vierdell
jaers thovoren tho verkondigen voorbeholden und demnae toe geschieden.
0154 RA Bred.61; fol.69r
15990316
Tonijs Rotgers, Jenneken ehel., bekennen schuldig toe sijn aan Herman Poelhuis und ehevrouw, die
summa van 34 dlr., belaefende dieselven tho betaelen op neestkompstigen Michaelis 14 dage voer
oder na; bij veronderpandongh sodaner 35 dlr. als sie an den juncker van Buerse op eenen goirden,
den Hagen goirden genant, uthstaen hebben.
0155 RA Bred.61; fol.72v en 73r
15990420
Joist Sijmmeldinck, Wendele ehel., bekannen opgenomen und ontfangen te hebben 500 dlr. van
Willem Storms, Trijnen ehel. Daervoor heeft Joist aan Willem Storms verpandet sein huijs und hoff
tho Symeldinck mit daeran und thobehorige schoppe, busch, haverkamp, goirden, hoonacker und
gantse goor mittet meetken, om te genieten und gebruicken bis ter lose. Die loese ein half jaer
tovoren tho mogen verkondigen und alsdan up Martini op twee termijnen te doen.(In de kant:
Vacat. Is verandert 14-3-1605).
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0156 RA Bred.61; fol.79r en v
15990521
Erschenen Joist Symeldinck, Wendele ehel., und oren erven sambt nakomeren besitteren des erfs
und goet Symeldinck inden kerspel Wenterswick buerschap ........ gelegen, die verklaren dat zij in
hun hoge nood (als sie verleden winter wegen kriegsemporong bynnen Vreden wijken moesten)
upgenomen hebben van Johan van Vriese, Anna ehel., 55 dlr. Hiervoor hebben sij verpandt ein
stuck bowlandts ongefehr van 5 schepel rogge geseij, inden erve Symeldinck middels inden esch bei
den Kruiselboom gelegen, mett eenen ende an dat Goir, und mitten anderen ende anden groenen
wegh schietende, om bis ter losen to gebruicken. Die lose beiderseidts ein half jahr thovoren thoe
verkondigen voerbeholden und demnegst jairlichs up Martini dach te doen.
0157 RA Bred.61; fol.130v en 131r
15990924
Johan Camphuijs bekent schuldich tho sijn aen Johan Huesinck, Jenneken ehel., die summa van 102
dlr. 26 str. und ein orth. Hij belooft dieselve tusschen dit und negstkompstigen Martini onfeilbaer tho
betaelen, bij veronderpandongh aller sijner gereiden und ongereiden goederen. Dus hebben Thonijs
ten Roskamp, Henrich Lammerdinck, Albert Schulte van Huppell, Thonijs ten Koldenberch und
Evert Buijnck gelaeft gemelten Johan Camphuijs sijner geloff wegen der 102 dlr. 26¼ str. met noch
elf dlr. die Johan Camphuis hierbevoren an Johan Huesinck ter pension betaelt, schaedelos tho
holden.
0158 RA Bred.61; fol.131r
15990924
Herman Camphuis bekent schuldich thoe sijn aen Johan Huesinck, Jenneken ehel., 50 dlr. Hij
belooft dieselven toe betalen op Joannis Baptiste 1600, bij veronderpandongh aller sijner gereiden
und ongereiden goederen.
0159 RA Bred.61; fol.143v en 144r
15991111
Erschenen die edle Rutger van Diepenbroick zu Tenckinck, Joanna van Scheven ehel., die
bekanden verkoft te hebben aen den edlen Jurrien, Henrick, Arndt und Gertraudt van Diepenbroick
zu Gelderen, gebruederen und schwester, weilandt Hermans van Diepenbrueck zu Gelderen
nachgelassenen ehelichen kinderen, ihren lieben vetteren und mütter, de zehnden im kerspell
Wenterswick, nemblick o.a. inden bourschaft Meddeho: aus Nyenhuis 3 molder rogge, 5 molder
spilkorn und bloedigen zehnden, Berninck 6 sch. rogge und bloedigen zehndt, Rhoirdinck 3 molder
rogge und bloedigen zehndt, Lammertinck 6 sch. rogge und bloedigen zehndt, Gerwerdinck 3 sch.
rogge.
0160 RA Bred.62
16000304
Erschenen der werdighen und erbaeren heer Johan Rauwert, pastoir tho Wenterschwick, mit Johan
Thiebens seiner mombar, en bekende mit frijen willen avergegeven und cediert te hebben an seinen
tween dochteren, Jenneken und Fredeken Rauwerts, alsodaner versterf, erf und nalatenschap, als
sijner w. van desselven nichten Jenneken ten Balckenschot, zal. Hermans und Aelkens ten
Balckenschots ehelicke dochter devolviert is, gestaldt dieselve sijne dochter oder eine van beiden
voer allen, datselve infurderen, ontfangen und bohren; edoch der anderen deilongh und rechnungh
daervan doen, und sonst t'selve thoesamen ihrs gefallens wenden und kieren sellen und mogen.
0161 RA Bred.62
16001101
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Erschenen den Eerw.Johan Rauwerts, pastor tho Wenterschwick, als volmr. der Ed.Erntfeste
Johans van Loen zu Lohn, Marie van Niekercken ehel., und bekande dat sijn principalen van Johan
Poelhuijs, burger thoe Wenterswick, Maria ehel., in einen alingen summa ontfangen hedden, 130
enckede rijcks daleren; daervoor heeft glte. volmr. aan Johan Poelhuis in pandtschaft avergelaten het
erf en goed van Van Loon, Suelens guet genant, sampt den daerthoe gehoerenden tenden, die
Werrierdinck thende genant, in Darpbuer und Meddeho respective gelegen. Gestalt dat pantkopere
uth gl. thenden und pechte des Zuelens guets jaerlicks 4 molder rogge und 4 molder boeckweit zal
ontfangen. Die loese beiderseits jaerlicks ein vierdell jaers tevoeren tho denuntyren vorbeholden,
und alsdan up Victoris (=den 7 Octobris) 14 dage vor oder nae mit 130 dlr. tho losen.
0162 RA Bred.62
16001128
Verkoop door Johan Huesinck, borger toe Wenterswick, Jenneken ehel., aan Berndt Hertich,
borger der stadt Groenloe, Berntken ehel., van dat halve erve und guet Hijginck mit sijnen olden und
nijen thoebehoronge und gerechticheiden, gestalt verkoper datselve hierbevoren van Koene Hijginck
angekoft, inden kerspel Wenterswick buerschap Medehoe, tusschen Berninck, Werrierdinck und
Bruggenkamp gelegen, uthbescheiden uth den gansen guede 5 str. reg.thende, und der huese
Bredevorth ein halven heerendienst uth ein klein half eckerken opten Hijginck esch, schietende ant
hecke, ongefehr van 3 spints geseij, Johan van Lohn tho Loen die tiende garve.
0163 RA Bred.62
16001204
Hendrick Sijbinck in Medeho bekandt schuldich te sijn aan Johan Brommels genant die Buedige
vader die summa van 50 dlr.; hij belaeft dieselve te betalen op Michaelis Ao.1601. Bij
veronderpandong sijnes goirdens neffens sijn huijs gelegen, und aller sijner andere gereiden und
ungereiden guederen.
0164 RA Bred.63
16010306
Henrick Siebinck in Meddeho bekent schuldich toe sijn aan Gertken wedtwe zal. Hendrick
Hubincks, die summa van 18 dlr.; daarvoor wordt jaerlicks up puris ficationis Mariae aan Gertken
einen dergelijcken dlr. und 3 stuver und 3 orth verschreven. Die loese beidersijdts ein vierendeel
jaers te voren te denuntyren vorbeholden, und demnae op puri fications Mariae geholden te sijn.
0165 RA Bred.63
16010306
Ferner bekent Henrick Siebinck aan Gertken Hubinck vors. 18 jaren pensions op obgl. hoeftsum
verschenen, schuldich te sijn jaerlicks ein molder roggen, welcher ihme dannoch huidt dato durch
tusschensprecken des hern richters und coernoten vurs. eins voer all vor 12 dlr. verlaten woirden,
belaeft derwegen daerop anstondt 2 dlr., item op Philippi et Jacobi 5 dlr. und op Jacobi Apostoli die
leste 5 dlr. onfeilbaer tebetalen.
0166 RA Bred.63
16010930
Joost Sijmmeldink met Wendele sijn huijsfrouw, bekent van wegen einer older verschrijvongh d.d.
28-9-1589 gerichtlich passiert van 100 dlr. hoeftsom und uth den Wormbskamp gefestet, und
daerneffens van huydt dato ontfangene pennongen, an einer summen schuldich toe sijn aan
Wilhelmen ten Haege, Naelen ehel., 150 dlr., voor welcke summe Joist Simmeldinck, mit
voerwetten und consent seines vaders Johan Simmeldinck, in pandtschap avergelaten und verkoft
heft aan Wilhelmen ter Haege, Naelen ehel., zijn eigendomblicke erf und kavenstede die
Wormbskamp genant, mit sijnen alingen toebehoer inden kerspel Wenterschwick, buerschap
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Meddeho, bij Sijmmeldinck gelegen, uthbescheiden dannoch Johanne ten Wormbskamp, Grieten
ehel., ihre pandtschaft anden huijse und goirden. Alles voer kummerfrij, voerbeheltlich den huis
Bredeforth sijnen gewontlichen dienst und thins. Vorbeheltlich die lose ein vierendeell jaers
beidersijdts tevoren te moegen verkondigen, und alsdan in eenen oder rwien jaeren totter
pandtverkoperen koer op Martini te loesen.
0167 RA Bred.63
16011005
Johan Tiebes und Henrick Weddinck hebben in nhamen und behuef der semptlicken erven zal.
Coenen toe Poelhuis den Olderen, gesonnen betaelungh van 251 dlr. sampt à die morae
verschennen pension, als Johan Giessinck, Joost Symmeldinck, Hendrick Lammerdinck und Willem
Tekinck, vanwege den Buhr van Meddeho aan Coenen toe Poelhuis den Jungeren d.d. 19-1-1588
verwilkorende te betalen gelaeft. Welcke schuldt ofwall Henrick Lammerdinck, Joist Simmeldinck,
Johan Giessinck und Thonijs ten Roskamp geagnosciert und bekandt, so hebben sie doch 14 dagen
om op middele van betalongh te delibereeren.
0168 RA Bred.64; fol.12v
16020128
Thonijs Roskamp vor sich und seiner huijsfr., bekent opgenomen und ontfangen te hebben van
Willem ten Hage, Naele ehel., die summa van 32 dlr., waervoor hij verkoft heft jaerlixer pension,
eine vijme roggen van Roskamps landt, tot Haegens koer jaerlicx aftehalen, opt Hage te furen und te
dorschen, stellende daervoer ten onderpande sodane pandtschap, als hie Roskamp heft ant
Winckelmaetgen int goet te Sijmmeldinck gehoerich. Die loese beidersijdts jaerlicx ein vierdel jahrs
te voren toe verkundigen, und op Lichtmis toe geschien, vorbeholden.
0169 RA Bred.64; fol.19r en v
16020128
Assuer Rasehorn, richter van Bredevoort, verklaart dat Johan Polhauss, burger zu Wenterswick,
voor hem is verschenen om te remonstreren dat de moeder van Elsken, Jenneken und Herman
Laickinck, nu wijlen Naelen, in 1588 275 daler van hem heeft opgenomen en ontfangen, und darvor
jarlichs eine seckere pension van rogge und gelt verschreven heeft, und derwegen het gantze guett
Laickinck verhypothiciert had (verschrijvong d.d. 6-4-1588). Er is nu een achterstand van vele jaren
pension. Daarom wil Poelhus nu de gebuerliche loskundiging doen, welke via de richter der
heerlijkheid geschiedt.
0170 RA Bred.64; fol.29r en v
16020225
Die rechnungh Otten Volmers wierd die erfg. ter Poilhuis am 18 und 30en Decemb. Ao.1601
respective an- und avergegeven. Is geïnsitiert und vermöge vertechnus in margine derselver cedulen
gestelt, gepassirt, so op den koippennongen des goeder Poelhuis betaelt an Joist Wehninck 1000
dl., an Henrick Weddinck voor de Maet 100 dl., ande armen tot Wenterswick 80 dl., Wolter
Hoeten (ingerekend 13 daler onkosten) 113 dl., Fredrick van Basten 40 st., Henrick Onnekinck 4
dl., Gerdt Menekinck van ve(r)terongh den 25 Aprilis 1601 2 dl., eodem bij Jan ten Berge 6 dl.,
den 15 und 16en Septbr.Ao.1601 van den erven gedane tehrong und unkost ad 43 dl.21 st., den 18
Decemb.1601 bij Stormb vertehrt 1 dl. 14 st., macht toesaemen eenduisent driehondert een und
vijftig dall. vijftien str. Wegen der averige furderongen gl. cedule presentieren sich Henrick
Weddinck und Johan Tiebens, an stat der semptlichen Poelhuis erven toe rechte, gelavende wes
ihren derwegen toe rechte operlacht werde mochten, voll und genoech te doen, eendeels van den
erven interesse van de koippennongen.
0171 RA Bred.64; fol.30r
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16020227
Up erkandte und exequirte denunciation, ad instantiam Johans Thiebens und Henrick Weddinck,
van wegen den semptlichen erven des goeder Poelhuis, is erschenen Otto Volmer und heft gelaeft
wegen der restierende koippennungen gl. goeder Poilhuis sowall gemelte erven als Joist Wehninck
innerhalb drie weken tijtt à dato deses te befredigen, und sich desfals mit ihren te verglijcken. Met
conditie woe fern sie solch niet effectueeren oder die frundtschap tussen hem und partien entstaen
wurde, dat alsdan geboerlicke middele van executie tegen ihme vorgenommen werden sollen. Des
sollen Wehninck und erven weder prestieren, wat sie rechtswegen schuldich.
0172 RA Bred.64; fol.50v
16020608
Henrick Sijbinck bekent voor sich und seiner huysfr., schuldich toe sijn aen Johan Richterdinck gnt.
Van Aelten, seiner huysfr., die somma van 49 dlr., bij veronderpandongh van allen sijnen gereiden
und ongereiden guederen.
0173 RA Bred.64; fol.62v en 63r en v
16020622
Henrick Sijbinck in Meddehoe, Metten ehel., bekent aan Otten Volmar, Christiaen ehel., schuldich
thoe sijn die summa van 32 dlr., herkomende van verschotene contribution; und Sibinck ahn Volmar
vermoge einer gerichtlicher geloftenisse nog 64 dlr. plichtig. So heft er an Otten rechtens verpandet
ein stucke groenlandes, geheiten dat Gösenmorsch achter den Sijbinck esch, mit den einer und mit
der ander sijden an de Middelbeck, in kerspell Wenterswick buerschap Meddehoe gelegen, mit den
einen einde an Laeijckincks grundt, mitten anderen ende anden Goosdijcks kolck schietende. Die
loese ein half jaer thovoren verkondigt, mit 96 dlr. sal mogen quitieren op Michaëlis.
0174 RA Bred.64; fol.79r en v
16020731
Verkoop door Johan Elderinck, burgemeister der stadt Groenloe, als volmr. des edelen und
erentvesten Thomas Middeldorp und juffer Alheidt van Buerst ehel., aan Gerrit Wyginck, Aelken
ehel., van sein principalen constituenten erfe und goet Grevinck, mit huijs und hoff, und twie
bijliggende und daerthoe behoerende cavensteden, die eine Buerser Hagen, die andere de lijftucht,
daer Goissens Evert up verstorven is, mit serselver olden und nijen toebehoer und gerechticheidt,
inden kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe, mit einer sijdt ant guet Haeffken, mit der ander
sijdt ande Walfaerdt gelegen, mit einen ende anden Snippe, mit den anderen ende ant Hasenfelt
schietende. Beheltlichen dem heren so daerthoe berechtigt, sijnen gewontlichen thyns, so durch den
meijer desselven guedes van oldtshere betaelt worden. Item den pandtschillingh drier weiden, und
eines gardens achter dat huis ende catterstede gelegen, welcke pandtpenninge koepere ihres
gefallens verrichten und die vier stucken inloesen und frijen sullen und mogen. Gelijckfals hierneffens
in denselven koip avergelaten, verkoft und upgedragen twie thenden, ider van 9 schepell spilkorn, so
uth Sijbinck und Gerverdinck jarlicks up dach Blasy in glte. goede Grievinck verschijnen.
0175 RA Bred.64; fol.103r
16021009
Johan van Marhues als volmr. des edlen und erenvesten Goswin van Rasfelt zum Rhomberch und
Hervelt, drost zu Borckeloe, gift ahn, wie dat hie vermoge des undervogts Wenterschwicks gichte
hebbe laten penden, an dat gereide und ungereide so op den guede Herdinck bevonden und dat
voer ein bynnen jaers und buiten jahrs thende jaerlicx vor 12 sch. roggen und 18 sch. half garste half
haver thendtmate, sampt bloedigen thenden, vort voer allen achterstandt daer men nae landtrechte
nae penden magh.
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0176 RA Bred.64; fol.147v en 148r
16021111
Den Ed. und ernvesten Jacob van Munster zu Wallien bekent voor sich und seiner huijsfr., van
upgenamen pennongen und olden handtschriften schuldich toe sein an Johan ter Hobbenack, Stijnen
sijner huijsfr., een summa van 234 dlr., waervoor hij in pandtschaft avergelaten und verkoft heft den
Hobbenacken huijs und gairden, sonst den Roden thoorn genant, upden Horster velde, und den
Geldersche goirden bij de Hobbenack vor de Seewinck stege, bij Simmeldinck weide. Item den
Dieterts Kortten Kamp, schietende mit einen ende an Ripperbants landt, mitten anderen einde anden
Dieterinck langen kamp, mit beiden sijden ande heijde; noch ein kempken voer de Rauers bohm, mit
eine sijdt anden Goistdijck, mit d'andere sijdt an Camphuis hoff, alle in de buerschap Meddehoe,
kerspell Wenterschwick gelegen. Die loese jaerlicks ein vierdell jaers voer Martini te moegen
denuntijren, beidersijdts voerbeholden, und nae alsoe beschehner verkondiging, pandtverkopere op
Martini daer toe geholden te sijn.
0177 RA Bred.65; fol.144v en 145r
16030804
Mette Sijbincks, Henrick ihr sohn, mit Herman Leyckinck ihren mombar (wegens absentie ihres
mans und resp. vader Henricken Sybincks, und dat men niet en wiste waer hie sij oder niet),
bekennen wegens taxierten und moderierten gerichtskosten schuldich toe sijn aan Johan Brommell,
Engelen ehel., 18 dlr.; gelaefden dieselven half up Michaëlis, half up Christmiss des tegenwoirdigen
jaers toe betaelen, bij veronderpandong aller ihren gereiden und ongereiden guederen.
0178 RA Bred.66; fol.2v en 3r en v
16040110
Ihrung und misverstandt tusschen Berndt Jacobs, Berndtken ten Oistendorp ehel., an stat haerer
moeder Metten Schuerinck eins, und Herman Schuerinck anderdeels van wegen einen gerechticheit,
sie Berndt und Berntken ehel. praetendieren haer moeder an een stuck landes ongefehr van ein half
molder geseys opten Walfaerts esch, inden kerspel Wenterschwick, buerschap Meddehoe gelegen,
Sara(?) genant, met eenen einde an Rottelinck Maet, mit den anderen ende an Hueninck busch
schietende, vorth wegen 21 dlr., sie op dat Rurtkempken(?) bij Schuerinck esch gelegen, und dan
wegen 10 dlr. ihr Metten van zal. Thonijs Schuerinck gelaeft sijn, competieren. Herman Schuerinck
acht averst ihr Metten noch ihnen eheluiden der schulde und furderonge niet gestendich.
Vergelijk: Herman Schuerinck und huijsfr. hebben gelaeft gedachten Berndt Jacobs und Berndtken
ten Oistendarp ehel. in behueff haerer moeder Metten Schuerinck, tusschen dit und Meij, Philippi et
Jacobi negstkomstich, eens voor all 20 dlr. toeterekenen und toebetaelen. Daergegen sullen Berndt
c.s. op alle actien, recht und gerechticheit an vurgl. parcelen renuntyren.
0179 RA Bred.66; fol.41v en 42r
16040328
Verkoop door Johan Gehrdes, Uhlandt sijn huijsfr. an Henrick Lebbinck und Thonijs van
Vorthuijsen, als provisoren der Armen toe Wenterswick, van eine originale, vollkomene,
ungecancellierte, versegelte renth- und pandtverschrijvongh, also Berndt Rompes van Henrick
Haeffkes vader und Henrick Haeffkes sohn d.d. 23-11-1564 erholden, sprekende op 100 dlr.
hoeftsum und ses dlr. pension, jaerlicx up pinxsteren uth Haeffkens guet onder buerschap Medehoe.
Item 94 dlr. hoeftsum daerover die derde garve mit den stroe und korngewas uth ein stuck landes,
die Illenberges Brede pandsch.wijse verkoft und 30 dlr. hoeftsum, daervoer verkoft und op ein lose
avergelaten twie vijmen rogge jaerlix vanden Haefkens lande int Rompes huis toefueren.
0180 RA Bred.66; fol.44r
16040403
Verkoop door Berndt Jacobs, Berndtken Oistendarp sijn huijsfr., aan Herman Schuerinck, Metten
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ehel., van ein stuck bowlandes, ongefehr van ein half molder geseijs, inden kerspel Wenterswick,
buerschap Meddehoe, opten Walfarts kamp, mit beiden sijden tusschen Walfarts landt gelegen,
schietende mit einen ende an Rottelinck off Coenen maet, mitten anderen ende an Hueninck busch.
0181 RA Bred.66; fol.63v en 64r
16040517
Erschenen Geerdt ter Hoeve, Geese ehel., und Geerdt Oisterholdt, als ihrer Geesen bij zal. Berndt
ter Hoeve getuegten kindern oem und angeboren mombar, die bekanden voer sich, sijnen resp.
pleegkinderen, dat wilne ihr Geesen vader Berndt ter Hoeve, Hindrick ten Oistendarp ehel., tijt
ihres levens, van oick wilne Derick Hummelinck, Henrick sijner huijsfr. opgenomen hebben die
summa van 150 dlr., voer welcke summa sie Geerdt ter Hoeve, Geese ehel., und Geert ten
Oisterholdt als mombar ihrer Geesen kinderen vors., rechtens in pandschap avergelaten und verkoft
hebben aan Lubbert Hummelinck, Henrick ehel., und Bardtelt Wehninck, Trueden ehel., ihr
verkoeperen hoijmate totten goede ter Hoeve gehoerich, inden kerspel Wenterswick, buerschap
Medehoe, mit eine sijdt langes de Hoever busch, mitten ander sijdt langes Oisterholter busch
gelegen, schietende mit einen ende an Oisterhalter kamp, mitte anderen ende ande Berninck mate.
Die loese beidersijdts jaerlicks ein half jaer toevoren toe verkundigen voerbeholden und alsdan op
Philippi et Jacobi toe schieden.
0182 RA Bred.66; fol.64v en 65r
16040517
Erschenen Geerdt ter Hoeve, Gese ehel., und Geerdt ten Oisterholdt, als irer Geesen bij zal. Berndt
ter Hoeven getuigter kinderen oem und voermond, die bekanden voor sich und respective sijnen
pleegkinderen, alsoe ihr Gese broeder Herman ter Hoeve zal. op 6-8-1583 100 dlr. und sie Gese
neffens haeren eheman zal. Berndt ter Hoeve den 25-5-1590 50 dlr. van Johan Onck opgenomen
und ontfangen; voor obgl. 150 dlr. wordt rechtens in pandtschaft avergelaten und verkoft aan Johan
Oinck ihren kamp totte Hoeve gehoerendt, den Strijtkamp genant, ongefehr van twie molder geseijs,
inden kerspel Wenterswick buerschap Meddeho, tusschen de Hoeve und Oisterholter esch gelegen,
streckende mit eine sijdt langs 't Gaspernvelt(?), mitt ander sijdt langs de Beke. Die loese
beidersijdts een vierdell jaers toevoren te moegen verkondigen voerbeholden und alsdan jaerlicks
op Meij Philippi et Jacobi toegeschien.
0183 RA Bred.66; fol.75v en 76r
16040616
Henrick Lammerdinck voer sich und sijn huijsfr., bekent schuldich te sijn aan sijn broeder Johan
Camphuis die summa van 140 dlr., bij veronderpandongh sijnes goetgens oder kavensteden die
Kronye genant, inden buerschap Meddehoe kerspel Wenterswick gelegen.
(10-6-1606: Dit is gedoelet und utraedert; ergo vacat).
0184 RA Bred.66; fol.91v en 92r
16040803
Willem ten Haege claegt dat, ofwall hie den 7-5-1596 van Wilhelm ter Walfarth, genant T'Jeinck
und huijsfr., ein stuck landes dat Schuerinck stuck genant opten Walfarth Kamp gelegen, mit
authoriteit des gerichts in pandschaft und possessie geworven en oick van die tijt af vreedsamlick
beseten und gebruickt heeft, dannoch Herman Schuerinck sich heeft laten gelusten sonder eenige
actien verleden Sundach den 29 juli die derde garve des vurs. stucks ontfuert heft.
0185 RA Bred.66; fol.101v en 102r en v
16040904
Erschenen Mr.Lubbert Therinden, burg.der stadt Deventer als volmr. van Mechtelt Rasehorn,
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wedtwe welne Petern Aversen, tijt sijnes levens gewesenen secretarij der stadt Deventer, voer
haerselven, insgelijcken van Johan Aversen und Joanne Wedeo(?), diener des Gotlicken woirts toe
Zwolle, und Catharina Aversen sijn echte huisfr., voorts Bernhardt Lambertinck, als mumbar van die
onmondige kinderen van W.Peter vorschr. bij sijne eerste huisfr. Mechtelt Holsteins verworven, die
bekande in nhamen glte. seiner principalen verkocht te hebben aan Johan Laerberch, Jenneken
ehel., und Lubbert Brussen, Dorothea ehel., alsodane andeill, quota, recht und gerechticheit als sie
constituant samptlick an den erve und guede Hueninck hebben inden kerspel Wenterswick
buerschap Meddehoe, mit einer sijdt an Harmelinck, mitter ander sijdt an Hoeffken gelegen.
0186 RA Bred.67; fol.19v en 20r
16050309
Verkoop door Berndt van Enschede, borger der stadt Deventer, voor sich und als man und mombar
Truijtgen Oelbecken, an Rodolff Dapper, van oere alinge quoten, anparthen, recht und
gerechtichheiden an die erffen und guederen Boeinck und Camphuis, inden kerspel Wenterswick,
buerschap Meddehoe gelegen, nemblik Boeinck tussen Werriert und Nijenhuis, Camphuis averst
tusschen Balckenschot und Hoebinck(?) gelegen,
0187 RA Bred.67; fol.20r en v en 21r
16050309
Rodolf Dapper, burger der stadt Deventer, verklaart dat sijn suster Aelkgen Dappers onlangs
sonder lijfs erven is overleden. Zij heeft hem in alle haere nalatenschap, gereide und ungereide
guederen, renten, uthstaende schulden thoe erven institueert und daermit begiftigt, krachtens in dato
den 24-12-1603 voor schepenen der stadt Deventer opgericht testament, daervan hie den gerichte
copie vertoent. Hij aanvaardt de nalatenschap en belooft oick des erfhuijses lasten te dragen,
schulden te betalen en alles te doen wat hem vermoege testaments und thoe rechte gehoeren wolle,
bij verbinding aller sijner sonderlijck in desen ambte Bredeforth gelegenen gueden, t.w. die erff und
gueden Boeinck und Camphuijs inden kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe gelegen.
0188 RA Bred.67; fol.29r en v
16050319
Verkoop door Arndt Hermelinck, Mechteldt ehel., Johan Schuerinck, Naele Hermelinck ehel.,
Herman Schuerinck, Mette Hermelinck ehel., Roeloff Hanseler, Stijne Hermelinck, ietze op
Hermelinck wonhaft, ehel., aan Otten Vrenegoir und Frederick ten Bengefoirth, ingesetene des
kerspel Vreden, und ihren respective huisfrouwen, van sodane alinge guederen, verlatenschaft, recht
und gerechticheit, als ihnen van ihnen vader Gerdt Hermelinck, Mette sijner huijsfr., naegelaten, an
den goede Hermelinck inden kerspel Wenterswick buerschap Meddeho, vorth an die Coenen
Maete, langs 't Hermelinck Goir, mit einer sijdt an Walfaerts maetgen, item an dat Beiteler Maetken
bij de Coenen Maete, und den Vaeltrits goirden, mit eine sijdt anden Lochter goirden, mitter ander
sijdt ande Vaeltrijth gelegen.
0189 RA Bred.67; fol.29v en 30r
16050319
Erschenen Otto Vrenegoir und Frederick ten Bengefoirth, ingesetenen des kerspels Vreden, mede
voor ihren huisfrouwen en mede in nhamen und van wegen Wessels van Kaeckelick(?) und Gehrdt
Vehrkincks, als semptlicken erfen zal. Johan Vehrkincks, sampt und besonder cavierende. Zij
verklaren dat Arndt Hermelinck, Mechteldt ehel., Johan Schuerinck, Naele Hermelinck ehel.,
Herman Schuerinck, Mette Hermelinck ehel., und Roloff Hanseler, ietso op Hermelinck wohnhaft,
Stijne Hermelinck ehel., als afferlatene kinder und erfgen.n zal. Gerdt Hermelinck, Mette sijner
huijsfr., ihnen wegen sodanen 100 dll. hoeftsum sampt daerop verschenenen pensionen, als Gehrdt
Hermelinck zal. und sijne kinderen van Johan Holsmans, burger toe Vreden, opgenomen, nu
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endtlick voldaen und betaelt hadden. Johan Roelofs was hiervoor borg en Johan Verkinck warborg.
Comparanten beloven nu oick die erfgen.n Hermelincks van alle actien und furderongh, so die erven
Johan Holsmans, Johan Roelofs oder jemant anders dieserwegen gehadt oder pretendieren mogte,
toe vrijen, bij veronderpandongh o.a. van sijns Otten Vrenegoirs maeten, die Vrenegoirs Maete
genant, inden kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe, bij Poilhueser Ruwe maet gelegen.
0190 RA Bred.67; fol.31v en 32r
16050314
Erschenen Johan Simmeldinck, die bekande avergegeven und transportiert te hebben aan seinen
soon Joist Simmeldinck, Wendele ehel., sijn cedentis beide gueder, nembtlick den hoff thoe
Simmeldinck, inden kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe, mit einen sijdt an Sewinck, mitten
ander sijdt negst Schulten van Huppels guet gelegen, schietende mit einen ende anden Huppeler
Esch, und die Helmerdinck cavenstede, in gemelte buerschap gelegen, mit eine sijdt oick an
Sewinck, mitten ander sijdt an Asbecks grondt, mit derselver olden und nijen thoebehoeronge und
gerechticheiden, uthbescheiden uth den Hoff thoe Simmeldinck den capittell thoe Vreden ihre olde
gewontlicke gerechticheit.
0191 RA Bred.67; fol.32r en v
16050314
Erschenen Joist Simmeldinck, Wendele ehel., die bekanden dat sie voer eine genoechsame
erstadung, deren sie sich bedancken deden, gelaeft und versproken hedden, Johan Simmeldinck iren
vaeder, sijn levenlanck eerlick und tot gueden nottruft, hares besten vermoegens, in kost und kleider
toe verplegen und onderholden.
0192 RA Bred.67; fol.32v en 33r
16050314
Joist Simmeldinck, Wendele ehel., bekenden opgenomen und ontfangen te hebben van Willem
Storm, Trijnen ehel., die summa van 600 dll., waarvoor zij in pandschap overgelaten und verkoft
hebben ihr huis und hoff thoe Simmeldinck mit daertoe behoerende schoppe etc. inden kerspel
Wenterswick, buerschap Meddehoe gelegen, bij veronderpandongh ihrer vrijen allodialen
cavensteden die Helmerdinck cavenstede genant, sampt derselven toebehoer und gerechticheit. Die
loese beijdersijdts jaerlicks ein half jair voer Martini toe verkondigen voerbeholden, und demnae op
Martini oder in 14 dagen daernae daertoe geholden sijn.
0193 RA Bred.67; fol.63v en 64r
16050604
Gerhard Lansinck der rechten lt. und burgermr. der stadt Zutphen, voor sich und voor seiner
susteren Aeltgen Lansings, und seines zal. brueders Henrick Lansinghs huisfr. Margareta Platvoets,
heeft sich doen inleiden in o.a. drie derdendeilen van het gerechte derdendeill eines erf und guets
Hynck mit eine cavenstede daarbij, in Meddeho gelegen, sampt allen anderen lenderien die zal.
Johan van Basten und Henrica(?) Lansings ehel. in tijt haeres doetlicken affgangs in haer gebruick
hadden und op haeren sohne Berndt van Basten geheiten, vererft sijn.
0194 RA Bred.67; fol.68r en v
16050615
Zal.Kerstken Loykinck was in schuldt gefallen an Jan ter Pelckwick zal., bedragende in hoeftsum 50
dll., waarvoor versat den Greshoff, krachtens cedel. Herman Loijckinck is nu in de plaats van zijn
vader getreden. Hij heeft op geboerlicke tijt de loese doen verkonden aan Johan Romp, als
successoren van glte. Pelckwick. Loykinck heeft de verschuldigde penningen meerdere malen
gepresenteerd, doch deze zijn door Romp geweigerd. Om de Greshoff gefrijet te krijgen wil
Loykinck nu aan het gericht betalen, uthbescheiden 26 dll., die al op de 50 dll. zouden zijn betaald.
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0195 RA Bred.67; fol.81r en v
16050703
Johan Romp deelt mede, dat Herman Loykinck op 15-6-1605 24 dll. bij het gericht heeft
gedeponeerd om daardoor de bij hem -Romp- in pandschap zijnde Greshoff te redimieren, zeggende reeds eerder 26 dll. voldaan te hebben. Johan Romp ontkent dit laatste en meent bovendien, dat
Loykinck hem geen 50 dll., maar 85 dll. schuldig is. Voor dit laatste bedrag zou Hermans vader aan
Pelckwick (waarvan Romp de opvolger is) de Greshoff verpand hebben.
0196 RA Bred.67; fol.83r en v
16050706
Verkoop door Herman Loijkinck voer sich selfs und mede als volmr. van Reiner Crommerbeen,
Elsken Loykinck ehel., und Thonijssen Leijendeckers, Jenneken Loijckincks ehel., aan Herman
Huijsinck, Elsken ehel., van ein stucksken bowlandts, ongefehr van ein schepel geseijs, ni den
kerspell Wenterswick, buerschap Meddehoe, op Gerwerdincks kamp, achter Gerwerdts bosch, mit
einer sijdt negst Gerwerdinck landt, mitter ander sijdt negst landt, so obgl. Huijsink van de kercke
angekoft, gelegen, schietende mit einen ende an Gerwerdts bosch, mitten andern einde anden wegh.
0197 RA Bred.68; fol.9r en v en 10r
16060125
Verkoop door die Edle Herman und Sondach van Munster, gebruedere, zu Walien, sambt Agnes
van Gesteren, Hermans huisfr., aan den erbaren Thonijs van Vorthuisen, Elysabeth Roegen ehel.,
van ein stuck seylandts ongefehr van een molder geseys inden kerspel Wenterswick, buerschap
Meddeho, upten Horster esch, mit einer sijdt negst Rharkamps hoff, mitten ander sijdt negst
Asbecken landt gelegen, mitten enen ende na dat Horster veldt, mitten ander na Eerdens huis
schietende, mit sambt dat seegefrede up dat Horster velt und die eyken boeme, nae dat vorgl. velt,
tegen dat stucke landt inden wall staende.
0198 RA Bred.68; fol.56r en v
16060524
Verkoop door Henrick van Basten, wijlandt Henricken van Bastens, tijt sijnes levens voogt toe
Wenterswick, echte sohn, aan Otten Volmar van die halve cavenstede genant Loerdijck, alsoe ihme
dieselve van vader und moederlicken goederen toegedeilt, mit desselven thoebehoer, daervan die
andere halfscheidt verkoperen alnoch toestendich, inden kerspel Wenterswick buerschap
Meddehoe, mit eine sijdt an Balckenschoter maet, mitter ander sijdt langs den Heelwech gelegen,
mit einen ende an Jan Poelhuis maet, mitten andere ende ant Velt schietende.
0199 RA Bred.68; fol.64v
16060603
Henrick Sybinck in Meddehoe, Mette ehel., bekanden schuldich toe sijn aan Mechtedt Voets toe
Udinck die summa van 50 dll., belavende dieselve binnen ses die negste jahren à dato, jedes jairs op
Jacobi Apostoli den sestendeill und op Jacoby negstkompstig daerop soevendehalven dll. toe
betalen, bij veronderpandong aller sijner gereiden und ongereiden guederen.
0200 RA Bred.68; fol.66v en 67r
16060609
Erschenen Henrick Lammerdinck voor sich und sijn huijsfr., die bekande neffens anderen betaelten,
numeer sijnen broeder Johan Camphuis sampt sijnen huisfr., van wegen desselven kindts deels noch
schuldich te zijn die somma van 105 dll. Daertoe wegen oeres broeders Berndt 11 dll., so er Berndt
ihme Johan schuldich geweesen und er Johan sijnen broeder Henrick kompstiger tijt, wen hie
Berndts kindtsdeell uthrichten sall, daer van toe quiten gelaeft. Belaefte dieselven op twie termijnen,
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als half op Martini int lopende jaers und die andere helft op Martini Ao.1607 mit gebuerlicke
interesse van Michaelis 1605 antoerechnen, toebetalen.
0201 RA Bred.68; fol.71r
16060617
Herman Loyckinck cediert und transportiert aan Johan Cruijper nafolgende schulde, nembtlick an
Thonijs Roskamp 36 dll. vermoege einer handtschrift, an Henrick Sybinck 24 dll. min ein orth tot
gud.rechnung, aen Roeleff Paverts 4 dll., Evert Boenck in Medhoe 5 sch. boeckweiten, Johan
Tolkamp 23½ dll., Aleffs Thonijs 22 dll.
0202 RA Bred.68; fol.71v en 72r
16060617
Johan Cruijper spreekt an mit rechte Henrick Sijbinck, Mette sijn huijsfr., voor (door Johan van
Herman Loyckinck overgenomen) vordering ad 24 dll. min ein orth, hercomende van geleint geld
und verkofte und geleverde sades.Cruijper verzoekt om betaling.
0203 RA Bred.68; fol.72r
16060617
Johan Cruijper -als cessionaris van Herman Loykincks- spreekt an mit rechte Evert Boynck in
Meddehoe voor 4 dll. min ein orth, herkomende van wegen 5 sch. boeckweitten, so an beclagten
voor 9 jaren, nembtlick ider schepel voer 3 orth dll. verkoft und gelevert. Cruijper verzoekt om
betaling.
0204 RA Bred.68; fol.80r
16060705
Wijchmoedt Huijsinck, wedtwe wijlandt Henrick Dijnberchs van Rhemen, mit Johan Huijsinck
haeren vader und erkorene mombar, bekande dat door Henrick Sijbinck, Metten ehel., der alingen
pandtpenningen des Sybinck Maets kamp und angekoften endes des Nijenkamp gnt.,
volnkommentlick betaelt sijn. De verpanding is daarmede annuliert und cessiert.
0205 RA Bred.68; fol.80r en v
16060705
Henrick Sijbinck in Meddehoe, Metten ehel., bekennen schuldig te zijn aan Wychmoet Huijsinck,
wedtwe van zal. Henrick Dyenberchs, herkomende van resteerende pandtpennongen des Sijbinghs
Maets und Nijenkamps, die somma van 120 dll. Henrick Sijbinck gelaeft die selven op S.Jacoby
Apostoli anno 1608 toebetalen, bij veronderpandong aller sijner gereeden und ongereeden
guederen.
0206 RA Bred.68; fol.94r en v
16060906
Verkoop door die edle etc. Herman und Sondach van Munster zu Walien, gebruederen, und Agnes
van Geisteren, Hermans ehevrouw, aan Herbert ter Stege genant Bockesfeldt, Gertgen ehel., van
eine whonung ofte huiss, mit einen goorden daer toe gehoerich, daer itzundt Arndt Hermelinck op
wohnt und int gebruick heft, gelijck datselvige hierbevoren Beijer Henrick int gebruick gehadt,
gelegen tusschen Schuerink Laerkamp, langs den Heelwech, und die Leemritt, inde buerschap
Meddehoe.
0207 RA Bred.69; fol.68r en v
16070428
Erschenen Leentijnn van Gothom, als echte huysfr. und als volmr. van Luitken Visbecken (volmacht
stadt Embden), mit Johan Thiebens haren erkorenen mombaer, in meenongh den Steenkamp, den
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van Munster toe Walien toestendich, edoch in kraft van weilandt Jacob van Munster thoe Walien
den 6-11-1596 erholdener gerichtlicken wilkuer, bij brennender keersen erflick toe verkopen,
exhibierte in schriften seeckeren vorwarden mitt bidt dieselven toe verlesten, die subhastation toe
erkennen, die keerse ansteken und frijen toe laten nae landtrechte. Demnae sijn persoonlick
erschenen die edle etc. Herman und Sondach van Munster, gebruederen, zu Walien und hebben
sambt und besonder, tegenwoirdige huydige subhastation und verkoip obgl. Steenkamps,
toebehoeren und gerechticheits, mit gueden voerbedacht und rijpen berade, bewilligt und bestedigt.
Vervolgens is die keerse ontstoken etc. Und als nemandt ferner als frou Vischbecken daerop
gehoegt, is haer die kamp voer 105 dlr. sampt gerichtskosten bij uthgangk der keersen toegefallen.
0208 RA Bred.69; fol.82r en v
16070526
Verkoop door Otto ten Venengor und Frederick ten Bengforth vor sich und hausfrauen, aan Johan
ten Kolck und Jost Schmitt(?) seiner dochter man, und ihren resp. hausfrauen, van einen sekeren
hoygrundt gehieten die Cönen maete langs Hermelinck Goor mit einer, mit der ander sijdt an
Walvarts maetgen, item datt Beiteler maetgen an und bei die Coenen maete und der Valtrits gorden,
mit eine sijdt an der Lochter gorden, mitter ander siden an die Valtriet gelegen, mit alle ihre olde und
nije gerechticheit, allergestalt obgl. Otto ten Venegor und Frederick ten Bengforth sulcks van Arnt
Hermelinck, Mechtelt ehel., Johan Schuirinck, Naele Hermelinck ehel., et consortes d.d. 19-3-1605
erblick gekoft hebben.
0209 RA Bred.69; fol.95v en 96r
16070613
Henrick Sybinck, Mette ehel., bekennen voor een somma van 60 dlr. in pandschap avergelaten te
hebben an Everdt Boeink, Jenneken ehel., ihren Sijbinck maets kamp, ongefehr van ein molder
geseijs, int goet Sybinck, buerschap Meddehoe, kerspel Wenterswick, mit einer sijdt ande
Mollenbeke, mitter ander sijdt anden Mages maet gelegen, schietende mit einen ende anden Sybinck
Nijenkamp, mitten anderen ende anden Loykinck kamp. So lange pandtverkoperen dieselven der
gebuer regeeren sullen sij gmlt. kamp bouwen und sullen pandtkooperen die derde garfe mitten
stroo uthnemen und afftrecken. Die loese beidersijdts jaerlicks ein vierdel jaers toevoren toe
verkondigen voerbeholden, und alsdan op Pinxteren 14 dage daernae onverhaelt te loesen.
0210 RA Bred.69; fol.96v
16070613
Verkoop door Johan ten Kolske, Geertgen ehel., aan den edlen etc. Henrick van Graes zur
Loburgh, Margareten van Kuckelstein ehel., van ihren stuck groenlandts so eertijts uth de marcke
angekoft, inden kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe, voer Bruggenkamps goirden, mit einer
sijdt ande Gemeinte, mitter ander sijdt an Werrierdinck Maet gelegen, mit sijnen toebehoer und
gerechticheit.
0211 RA Bred.69; fol.105r en v en 106r
16070630
Verkoop door Willem Walvart de Jonge, Willem Haefken, Wichmoudt ehel., und Derck Tyeinck
genant Walvarth, aan Koene Huninck genant Wissinck, Hermken ter Walvart ehel., van ein guett
geheiten Walvart in den kerspel Wenterswick, bourschaft Mhedeho gelegen, vorts twie parcelen
landts, dat eine die Braack genant, mit die einen siden langes den Gelderesch, mit der ander sijden
langes Walvaerts busch und den Brinckers of Wennekers gorden gelegen, mit den einen ende an
Grevinck pas, mit den anderen ende an Storkers velt tendens den Walvaerts gorden, schietende.
Noch ein stuck geheiten die Valtrijdt Junghtel(?) bow: ten deel weidelandt gelegen mit der eine
sieden an Gosenskamp, mit der ander sijden an Walvarts busch, mit den einen ende an Tyeinck
..laete, an Brinckers gorden schietende.
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0212 RA Bred.69; fol.106r en v
16070630
Verkoop door Willem Walvart den Junge und Willem Haefken, Wichmoudt ehel., Koene Huninck
genant Wissinck, Hermken ehel., aan Derck Tyeinck, van twe stucke bouwlandts, dat eine geheiten
datt Körner, mit d'einen siden und ende langes dat Mastervelt oft Kocks vene, mit den ander sijden
langes Tyeinck landt gelegen, mit dat andere ende op Gerten gorden schietende; het ander geheiten
den Berckenacker, gelegen mit der eine siden langes die Pipers bree in Haefken gehorich, mit der
ander sijden langes land ock in Haefken gehorich, mit den eine ende an Wesselinck hof, mit den
anderen ende aen Tyeincks busch schietende.
0213 RA Bred.70; fol.22v en 23r
16080223
Erschenen Joist Symmeldinck, Wendele ehel., die bekanden opgenomen und ontfangen te hebben
van Johan ten Wormskamp, Grieten ehel., die summa van 60 dll., waarvoor zij in pandtschap
avergelaten und verkoft hebben die Wormskamps wohninge, nembtlick huijs und goirden, inden
kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe, tusschen Symmeldinck, Masterfeldt und Schulten guet
gelegen. Die loese beijdersijdts ein vierdell jairs toe voeren toeverkonden, und alsdan jairlichs op
Martini 14 dage daernae te mogen loesen.
0214 RA Bred.70; fol.94v
16080707
Erschenen Johan Lamberdinck, Stijne ehel., die bekande opgenomen und ontfangen te hebben van
Johan ter Hilte, Enneken ehel., die summa van 60 dll., belavende daervan jairlix op Martini 4 dll.
weniger ein orth pension te betalen. Sullende daervoor t'onderpande stellen zijn cavenstede
Niersthuijs genant met sijn toebehoer, inden kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe, ant
Haferfelt gelegen. Die loese beijdersijdts ein vierdel jairs te voeren toe verkundigen voerbeholden,
und als dan jairlicx op Martini te doen. (30-3-1632: Johan ter Hilte bekande dit afgeloest te sijn).
0215 RA Bred.70; fol.105v en 106r
16080726
Jacobus Vockinck, als constituenter anwalt des Jobst Wehninck, burgem. r der stadt Vreden, heeft
inleiding erhalden in dat erve und guet Werners guet genant, inden buerschap Meddehoe, kerspell
Wenterswick gelegen, allet vermoge derwegen afgegangener wetten, van de quoten und contingent
van Berndt Werners (met Werner Reissinck als volmr.) und Herman Werners.
0216 RA Bred.70; fol.134v
16081006
Verkoop door Arndt Hermelinck, Mechteldt ehel., Willem Lantinck, Geesen ehel., Henrick Brurink,
Herman ehel., voor sich und inden namen und van wegen Herman Nijenhuijs, burger in Dulman,
Catharinen Cryters ehel., aan Geerdt ten Heller, Jenneken ten Breckenfelde ehel., van einen goirden
de Beiteler goirden genant, mit eine daartoe behoerende huysstede und uthdrift inden kerspel
Wenterswick buerschap Meddehoe, and Boeckenfeldt mit einer, und mitter ander sijdt an Haefkens
langen Kamp gelegen, schietende mede an Grievinck kamp,mit sijnen toebehoer und gerechticheit.
0217 RA Bred.70; fol.185v en 186r
16081217
Johan Severdinck(?), Anna eheluide, hebben voor een ontvangen en welbetaalde som geld rechtens
in pandschaft avergelaten und verkoft aan Herman ter Haer, Metten ehelieden en hun erven, de
halve Symmeldinck grote Maet, langs de Bijfanck in de buerschap Meddehoe kerspel
Wenterschwick, mit derselven toebehoer und gerechticheit, voor kummerfreij pandtsche wijse
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toegebruicken, die lose beijdsijdts een vierdell jairs toevoer toeverkundigen, und dan jaerlix op
Martini 14 dage daernae onverhalt mit vijffundsestich dalers te loesen, bij verunderpandung aller
pandtverkoeperen andere guderen.
0218 Bred.70; fol.190v en 191r en v
16081223
Verkoop door Leentijen van Gothom, echte huijsfr. und mede als volmr. van Luijtken Vischbeeken,
burgers der stadt Embden, met Johan Tiebens haren erkorenen mombaer, an den edlen etc. Goswin
van Lawick, drost und richter der heerl. Bredeforth, Joanna Bentinck ehel., van einen kamp landes,
den Steenkamp genant, ongefehr van 2 molder geseijs, inden kerspel Wenterswick, buerschap
Meddehoe, mit eener sijdt ant Horsterveldt, mitter ander sijdt an Deterinck, mit einen ende ande
Hobbenack, mitten anderen ende an Roirkamp schietende, mit sijnen alingen olden und nijen
toebehoer und gerechticheit, gestaldt verkoepersche denselven den 28-4-1607 van Herman und
Sondach van Munster toe Walien erflick angekoft.
0219 RA Bred.71; fol.38v
16090223
Verkoop door Berndt Pleckenpoell, Stijne ehel., aan Herman Loijkinck, van die rechte halfscheidt
eines stuck landes den Balckenschotter Koillacker gnt., inden kerspel Wenterswick buerschap
Meddeho, inden Laeyckincks esch, mitt einer sijde beneven Sybincks bowlandt, mitter ander sijde
an Laijkincks landt gelegen, schietende mit enen ende an Laykincks busch, mitten anderen ende an
Layckincks greshoff, daervan Herman ten Nijenhuijs die ander halfscheidt toestendich.
0220 RA Bred.71; fol.64r en v
16090406
Thonijs Colenberch, Griete ehel., und Alefs Thonnijs, Jenneken ehel., bekanden voor een summa
geldes rechtens in pandtschap avergelaten und verkoft toe hebben aan Johan Emminck, Gesen ehel.,
ihren verkoperen Steinkamp mit sijne huisstede, uthdrift, toebehoer und gerechticheit inden kerspel
Wenterswick, buerschap Meddehoe gelegen, negen jaren onlosbaer, op Paeschen anstaende
ingaende, bij veronderpandung ihrer pandtverkoeperen guederen. Die loese ein half jair toevoren
verkondigt, welchs beidersijdts frij staen sal, mit 130 dll. toeberekenen, op Paeschen toe loesen.
0221 RA Bred.71; fol.115r
16090622
Henrick Sijbinck in Meddehoe en huijsfr., mede Henrick Sijbinck de Junge tegenwoordich mit
authoriteit sijns vaders, bekennen schuldich toe sijn aen Gerrit Rabelinck, luitenant, und sijnen
huijsfr., 78 dlr. Zij gelaeften dieselve in drie terminen, als nemblick op Jacobi negstkompstich 28 dll.,
up Meij 1610 22 dll. und op Jacobi 1610 ook 28 dll. onfeilbar toe betalen; bij veronderpandong
aller harer guederen.
0222 RA Bred.71; fol.116r en v
16090622
Verkoop door Herman Warners, Lijsken ehel., aan Joist Wehninck, Agnes ehel., van ihre
verkoeperen alinge andeell, quota, toebehoer und gerechticheit des erfs und goets Warners guet und
huijs genant, inden kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe, tusschen Poelhuis und Willem ten
Hagens huis gelegen.
0223 RA Bred.71; fol.143r en v
16090722
Verkoop door Berndt Werners und Griete Willemse ehel., aan Joist Wehninck, burgermr. der stadt
Vreden, Agnes ehel., van hair alinge andeell, quota, recht und gerechticheit des erfs und guets
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Werners guet und huijs genant, inden kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe, tusschen
Poelhuis und Willem ten Hagens huis gelegen.
0224 RA Bred.71; fol.143v en 144r
16090722
Verkoop door Joannes Rauwert, pastoir thoe Wenterswick und sijner huijsfr., aan erentfesten
Rosier van Bronckhorst, richtern thoe Haexbergen, Christiaen Berninck ehel., van sijne alinge
action, recht und verwin, als hie vermoge sententien d.d. 18-6-1607 publicirt, wedder Herman van
Eerde zu Buerse, opten erve und guede Esselinck in Meddehoe, kerspel Wenterswick gelegen,
erholden, sampt daerop bei wehrende proces, execution und kersenbrandt ergangenen und
angewendten expensen und anderen kosten und onraet, tezamen 253 dll. 23 str. bedragende. Edoch
den anderhalf hondert goltgulden hoeftsum inde pastorie gehoerende, und uth Esselinck verschreven,
staende mit achtenhalven goltgulden jaerlichs op Paeschen toe verpensioneren, inden guede toe
verblijven und durch koeperen jaerlicx der gebuer toe verpensionieren voerbeholden.
0225 RA Bred.71; fol.194v en 195r
16091102
Verkoop door Otto Volmer, Wendele ehel., aan Henrich Weddinck, Metten Poelhuis ehel., van
eine hoymate, de Poelhuiser Weert genant, inden kerspel Wenterswick, buerschap Meddeho, anden
Hellebulte, mit einer sijdt neffens Boeink Weert, mitter ander sijdt negst Werner Reissincks maet
gelegen, mit einen ende ande Loyckinck beke schietende, mit toebehoer und gerechticheit.
0226 RA Bred.71; fol.208r en v
16091116
Verkoop door Willem ter Crognie, Gieken(?) ehel., aan Johan Lammerdinck, Stijnen ehel., van
einen goirden und huysstede, inden kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe, mit einer sijdt ant
Slat, mitter ander sijdt anden Boenk bosch gelegen, mit einen ende ande Colstee, vorth ant Hasefelt
schietende.
0227 RA Bred.71; fol.210r en v
16091116
Verkoop door Otto Volmer, Wendele van Basten ehel., Willem Herberts, Heilken ehel., und Johan
van Basten aan Thoeben Boesingh, Henrick ehel., van ein stucke groenlandts, die Nije maet genant,
soe zal.Henricus van Basten vogt vande gemeinte und erfgen.n angekoft, inden kerspel
Wenterswick, buerschap Meddehoe, tusschen den wegh negst Elskermans(?) goirden und die beke
gelegen, vorth ande gemeinte schietende, mit oeren toebehoer und gerechticheit.
0228 RA Bred.71; fol.227v
16091212
Erschenen Geerdt ter Hobbenack, Trijne ehel., die bekanden avergegeven und cediert te hebben
aan Geertken ter Hobbenack, ihrer dochter, eine originael pandtverschrijvong van 15 dll.
pandtschillings, item eine obligation van 13 dll., daerop dannoch 4½ dll. betaelt, beide d.d.
12-5-1590, so cedenten van zal. Berndt Brörinck erholden.
0229 RA Bred.71; fol.231v en 232r
16091214
Erschenen Johan Maes, die bekande voor sich und Wijchmoet sijner huijsfr., in pandtschap
avergelaten und verkoft toe hebben aan Marien, wedtwe zal. Johan Poelhuis und haren kinderen,
einen kamp landes, geheeten de Nithuijser Kamp, inden kerspel Wenterswick, buerschap
Meddehoe, mit einer sijdt langs den Loykinck busch, mitter ander sijdt an Balckenschotter grondt
gelegen, mit einen ende ant Nithuser velt, mitten anderen ende an Balckenschoter und Loytinck
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grondt schietende. Die loese beidersijdts ein vierdell jaers toe vorn toe verkunden voorbeholden und
demnae jaerlix up Michaelis, 14 dage daernae, mit 150 dll. te loesen.
0230 RA Bred.72; fol.40v en 41r
16100314
Johan Tjeinck, Stijne ehel., bekanden op Michaelis 1609 ontfangen te hebben van Herman Poelhuis
und Arndt Broijl, als vormunderen van Elsken Wassinks, zal. Herman Wassinks nagelatene ehelicher
dochter, die somma van 100 dll. Zij belaeven die somma op erfurderen harer Elskens off sonst der
mombaren vors., wen die loese ein half jaer toevoren verkundigt, jairlichs op Michaelis, 14 dagen
daernae onverhaelt, op Michaelis toe betalen, oick bis daran jaerlichs gebuerlick interesse als
nemblick 6 dll. op Michaelis toe betalen. Een en ander bij veronderpandung eines stucke
bowlandes, gelegen inden Gelre esch inden kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe, schietende
mit einen ende an Tjeinck busch, mitten ander ende an Wesselincks Hulse, wijders inhalts des
koipbriefs d.d. 27-2-1567.
0231 RA Bred.72; fol.41r en v
16100314
Johan Tjeinck, Stijne ehel., bekanden van Herman Poelhuijs und Arndt Broijll als voermonderen
Elsken Wassinck opgenomen und ontfangen te hebben die somma van 70 dll. Gelaefden die selven
jairlicks op Michaelis, 14 dage daerna onverhaelt, wen die lose ein half jair toevoren verkundet, oick
jairlicx op gmte. termin gebuerlick interesse, als nembtlick 4 dll. onfeilbar toe betalen. Een en ander
bij veronderpandong aller haren gueder.
0232 RA Bred.72; fol.64r en v en 65r
16100409
Erschenen die Edell etc. Sondach van Munster, Joanna van den Boetzler ehel., die bekanden in
pandtschap sampt rostlicken vreedsame besitt und gebruick avergelaten und verkoft te hebben aan
der Erbare Marie Boenck, wedwen zal. Johan Poelhuis und haren kinderen, dat erf und guet
Dieterinck, dat tegenwoirdichlick Willem Huninck int gebruick heeft; item de Camphuis woonstee,
bynnen morsch und visscherie, inden kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe, mit ihren alingen
toebehorong, uthgesondert den Steinkamp, den Dieters langen kamp, so Willem ten Hagen,
Hobbenack und Willem Schoppers int gebruick und pantschap, sampt ein maetgen, so Cornelijs
Schmit int gebruick heft etc.etc. Mit veronderpandung aller und jeder ihr jegenwoirdigen und
toekomstgen gereede ind ongereden goederen. Die loese jairlicks op Paeschen, 14 dagen daernae,
wen dieselve ein half jaer toevoren verkundet, mit eine summa van 750 dll. te doen.
0233 RA Bred.72; fol.65v en 66r en v
16100409
Erschenen die Edle etc. Sondach van Munster, Joanna van den Boetzler ehel., die bekanden in
pandschap avergelaten und verkoft toe hebben aan Henrick Onnekinck, Maria van Basten ehel., dat
huijs und goirden ter Horst, inden kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe, sambt sodane
lenderien opten Horster Esch, als Eerdens Scheper nu ter tijt opte Horst wonhaft, item Wessell ter
Hobbenack, Arndt Hermelinck und Herman Schuerinck jegenwoirdichlick int gebruick hebben, mit
einen sijdt nae Horster goirden, mitter ander sijdt negst Asbecken landt gelegen, mit eenen ende
ande Haverweijde, mitte andern ende an Asbecken dwers stucke schietende; beheltlick Asbecken
eene stucke tusschen dese lenderie, oick sodane stuck als Dorithe van Munster in pandtschap heft
daertusschen gelegen, etc.etc. Die loese beijdersijdts ein half jaer toevoren toeverkonden
voerbehalden, und demnae jaerlix up Paeschen, 14 dage daernae onverhaelt, mit 630 dll. te doen.
0234 RA Bred.72; fol.79r
16100426
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Verkoop door Berndt Kocks, zal.Werner Werners sohne, Stijne sijn huisfr., aan Berndt ten
Roskamp, nu genant Cocks, Berndken ehel., van ihr alinge andeell, quota, recht und gerechticheit
der Kocks steden in kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe, bij T'jeinck gelegen, so veel
ihnen van ihren zal. vader Warner Warners albereidts angeërft is, und van ihren moeder Berndtken
vorschr. kompstichlick anerfen mochte.
0235 RA Bred.72; fol.101v
16100607
Erschenen Joist Simmeldinck, Wendele ehel., die bekanden in pandtschap avergelaten und verkoft
toe hebben aan Berndt ten Hoerne, Geesken ehel., einen stuck landes, die Halfbraeck genant, in
Simmeldinck in kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe gelegen, mit sijnen segtfreden, vorth
noottruftich ferner plaggemaat op andern Simmelts segtfrede, twelf jair lanck onlosbaar. Die loese
nae omgangk der 12 jaren, jaerlicks ein vierendeell jairs toevoren toeverkonden vorbeholden, und
demnae up Martini, 14 dage daer nae onverhaelt mit de somma van 125 dll. te doen.
0236 RA Bred.72; fol.230r en v
16101207
Erschenen Joist Simmeldinck voor sich und als man und momber Wendele sijner huijsfr., die
bekande in pantschap avergelaten und verkoft toe hebben aan Johan Heminck off Nijlandt genant,
Marien sijner huijsfr., ein stuck landes, die halve Penninckbrede genant, inden kerspel Wenterswick,
buerschap Meddehoe, mit einer sijdt an Schulten Penninckbree, mit der ander sijdt negst
pandtverkopers andere helft der Penninck breede gelegen, schietende mit einen ende ande
Morsches Essen(?), mitten anderen ende an des Hemkers hove(?), so Luke Ubbinck hierbevoren in
pandschap gehadt. Die loese beijdersijdts ein half jaer toevoren te verkunden voorbeholden und
demnae jaerlix op Paeschen 14 dage voer off nae onverhaelt, mit de summa van 75 dll. te doen.
0237 RA Bred.73; fol.10r en v
16110131
Erschenen Willem Tjeinck den olde, Cathaline ehel., Willem Haefken, Wychmoet Tjeinck ehel.,
Coene Huninck off Wissinck, Herman Tjeinck ehel., Herman Roex, Bernt Tjeinck ehel., und Willem
Tjeinck de jonge, Geesken ehel., die bekanden verkoft toe hebben aan Dierick Tjeinck und sijnen
erven, ihrer aller sembtlicken und sonderlingen alinge andeile, quoten, recht unde gerechticheit einer
cavenstede t'Huysinck Corner genant, sambt sijner huijsseden(?), gaerden und alinge toebehoers,
alsoe dieselve inden kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe, tusschen Cocks kamp und
Tjeinck landt anden Velde gelegen, sambt Berckenacker inden Gelder esch gelegen, und ihnen van
vader und moeder angeërft.
0238 RA Bred.73; fol.10v
16110131
Erschenen Willem Tjeinck, Catalina ehel., die bekanden verkoft toe hebben aan Coenen Wissinck,
Herman Theinck ehel., haer verkoperen alinge andeell, quote, recht und gerechticheit des erfs und
guets Walfaert, inden kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe, tusschen Huninck und Goessens
huijs gelegen.
0239 RA Bred.73; fol.38v
16110223
Erschenen Joist Simmeldinck voor sich und als man und mombar Wendele sijner huijsfr., die
bekande voor een ontfangene summa in pandschap avergelaten und verkoft toe hebben aan Johan
ten Wormbskamp, Griete ehel., die Wormbskamps wohninge, nembtlick huis und goirden, inden
kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe, tusschen Simmeldinck, Masterfelt, und Schulten goet
gelegen. Die loese beijdersijdts ein vierdell jairs toevoeren toe verkunden voerbeholden und demnae
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jairlicks op Martini episcopi, 14 dage daernae onverhalet mit 150 dll. te doen.
0240 RA Bred.73; fol.55r
16110305
Henrick Sybinck de Jonger bekande wettelicker schuldt schuldich toe sijn, aan Wilhelm Klumpers
borgern in Vreden, die summa van 29 dll. 18 str. Vredensche weehrong. Hij belaefde dieselven op
Philippi et Jacobi naestkompstich toe betalen. Een en ander bij veronderpandong aller sijner
gereiden und ongereiden guederen.
0241 RA Bred.73; fol.186v en 187r
16111024
Erschenen Henrick Sybinck den Jonger und bekande voer sich sambt sijner vader und moeder
Henrick und Mette Sybinck ehel., in pandtschap avergelaten und verkoft toe hebben aan Johan ten
Slotbohm in Huppell, ein stuck hoijlandts in de Sybinck Mörse, achter den Eerdens bosch, mit einer
sijdt negst de beke, mitten ander sijdt so wijt dat uthgepaelt is. Voerbeholden de pandtverkoperen
de voerweijde totte halve April, und naeweide toe genieten etc. Die loese beijdersijdts ein vierdel
jaers toevoeren toe verkundigen vorbeholden, und demnae jaerlichs up Martini 14 dage daernae
onverhaelt mit 90 dll. te loesen.
0242 RA Bred.73; fol.187r en v
16111024
Erschenen Henrick Sybinck den Jonger voer sich, sijnen vader und moeder Henrick Sijbinck,
Metten ehel., die bekande in pandtschap avergelaten und verkoft toe hebben aan Herman Boeyinck
in Huppell, einen hoeck off stuck hoijlandts inden Goesen Mörsch, tusschen de beide beken, achter
Sybinck esch, in Meddehoo gelegen, mit einen ende anden Gosendijcks Kolck, mitten anderer ende
ande Loeyckinck Rijfe schietende, pandsche wijse toe genieten und gebruicken. Edoch
pandtverkoeperen die voorweijde totten halven Aprill und naeweijde toegenieten voerbeholden. Die
loese beijdersijdts ein vierdell jairs toevoren toe verkonden vorbeholden, und demnae jairlichs op
Martini, 14 dage daernae onverhaelt, met 96 dll. te loesen.
0243 RA Bred.73; fol.187v
16111024
Erschenen Berndt ter Nijenhuis, Everdt Camphuijs ehel., und Gehrdt Camphuijs met Herman
Camphuis sijnen vader und mombaer, die bekanden sambt und besonder, dat Johan Camphuijs
ihnen ihr alinge kindtsdeell des erfs und guets Camphuijs, nembtlick des Nijenkamps, der
Vehnebraeken, den Dingen Maeten mit daertoe behorigen und bijgelegenen kamps, sambt dat
toebehorige behuisonge und aller olden und nijer gerechticheit, ihnen vermits opgerichten
maeggescheidts toegeschickett, thoe dancke entrichtet und betaelt hedde. Zij bedancken sich sambt
und sonderlick solcher ihrer quoten und kindtsdeelen goede volnkommene betalong. Renuntyerden
demnae zu behueff Johan Camphuijs, Hillen ehel., op gemelte gueden und lenderien.
0244 RA Bred.73; fol.189r en v
16111025
Erschenen Thonijs Rotgers genant Aleffs Thonis den jongen, Jenneken ehel., und bekande in
pandtschap avergelaten und verkoft toe hebben aan Herberth ter Stege, Geertgen ehel., ein stuck
veltgrondts, inden kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe, mit einer sijdt oistwarth na de
Stienkamper wohninge, sonst mitter ander sijdt und beijden enden ant velt gelegen, gestaldt t'selve
vande gemeinte angekoft und uthgegraven. Pandtkoper sal datselve te lande maecken und ses
negstfolgende jahren, pantsche wijse genieten und gebruicken. Die loese beijdersijdts ein vierendeell
jaers toevoren toe denuntyren voerbehalden, und demnae mit 100 dll. jairlix op Martini toe loesen.
(16-4-1616 bekande Herbert ter Stege ditselve afgeloest und betaelt te zijn).
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0245 RA Bred.73; fol.210r en v
16111122
Verkoop door Henrick van Basten, Jenneken ehel., aan Otten Volmer, Wendelen ehel., van die
halfscheidt vanden Loerdijck, daervan die andere halfscheidt kopern albereidts toestendich, inden
kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe, mit einer sijdt an Balckenschots Maet, mitter ander
sijdt langs den voetpad ande gemeinte gelegen. Voorts noch ein goirden, den Landwehr goirden
genant,in gemelten kerspell, buerschap Henxel gelegen,etc.etc.
0246 RA Bred.73; fol.217r
16111205
Verkoop door die edel etc. Herman van Munster thoe Walien, Agnes van Geisteren ehel., aan
Berndt Grevers sambt Johan Kockes, Jenneken ehel., van einen hoeck landes, achter inden
Berninck buss gelegen, mit einen ende an Boinck Hoffstede, mitten anderen ende up Berndt Grevers
mitkoepers vruchte schietende, gestaldt dieselve albereidts uth und affgepaelt wehre, mit sijner
toebehoer und gerechticheit.
0247 RA Bred.74; fol.25r
16120220
Erschenen Thoebe Werners, Cathelina ehel., und Henrick Werners, sijns Thoeben sohns, die
bekanden rechtens in pandschap avergelaten und verkoft te hebben aan hare respective sohn und
broeder Geerdt Werners, Geertken ehel., haere pandtverkoeperen andeele und quoten eenes
kamps, der Nijenkamp genant, bij Werners guet ant Masterfelt gelegen, mit sijn toebehoor und
gerechticheit, daervan pandtkoeperen de vierde deell toestendich. Die loese beijdersijdts ein vierdell
jairs toe voeren thoe verkonden und demnae mit 100 dll. toegelijcke of in twien terminen op Petri ad
Cathedram te doen.
0248 RA Bred.74; fol.25r en v
16120220
Erschenen Geerdt Werners, Gertken ehel., die bekanden voer ein walbetaelte summa geldes, regter
jairlicker renten, verkoft te hebben an Thoeben Boesinck, Henrick ehel., ses dll. jaerlix op Petri ad
Cathedram, 14 daege voer of nae onverhaelt toe verschijnen; stellende daarvoer ten onderpande
den Nijen Kamp bij Werners guet ant Masterfelt inden kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe
gelegen. Die loese beijdersijdts ein vierendeell jairs toevoren toe verkonden voerbeholden und
demnae jairlix op Petri ad Cathedram 14 dage nae, onverhaelt, mit 100 dll. te moegen doen.
(15-2-1639 bekande Geerdt Boesinck dat hem dese summa betaelt ende van Gerdt Werners
afgeloeset).
0249 RA Bred.74; fol.32v en 33r
16120224
Verkoop door Joist Simmeldinck, Wendele ehel., aan Luijke ter Dunnewijck, Berntken ehel., van
eenen goirden den Krosen goirden off Boycker hofstede genant, inde buerschap Meddehoe, int velt
tusschen de Hobbenacke, 't Weijenbohm und Wormbskamp gelegen, mit sijner uthdrift, toebehoer
und gerechticheit.
0250 RA Bred.74; fol.49v en 50r
16120331
Erschenen Joist Simmeldinck, Wendele ehel., die bekanden rechtens in pandtschap avergelaten und
verkoft te hebben aan Henrick Schoppers, Ulhandt ehel., ein stucke bowlandes dat Hoge stucke
genant, tusschen den Simmelts Esch und die Hemkers Penninck bree gelegen, mit einen an Schulten
van Huppels Maet, mitten anderen ende an Simmelts busch schietende, ongefehr van twie schepel
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saet, und ein stuck, die Gripacker genant, tusschen Schulten van Huppels landt und Hemkers landt
gelegen, mit einen ende an Schulten Maet, d'andere ende an Simmelts busch schietende, ongefehr
oick van twie schepel saet, alle in Simmeldinck, inden kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe
gehorich. Die loese beijdersijdts ein vierendeell jairs thoevoren te verkunden vorbeholden und
demnae jairlicx op Martini 14 dage voor off nae onverhalet mit 70 dll. te doen.
0251 RA Bred.74; fol.67v en 68r
16120502
Erschenen Johan Camphuis, Hille ehel., die bekenden dat Johan Camphuis nu op Lammerdinck
woonhaft, Stijne Lammerdinck ehel., ihnen haer alinge kintsdeell, hij Johan Camphuis op Lammerdinck geboren, an Lammerdinck, sambt Niers huijs und Colstede, de Stroet, de Hallen Rijt, und
derselven toebehoer und gerechticheit, wegen vader- und moederlicken nalatenschap, enigsins te
pretendieren gehadt, entricht und betaelt hedden. Zij bedanckten sich desselven goede
volnkommener betalong. Und hebben demnae glte. Johan Lammerdinck, nu op Camphuis woonhaft,
Hille ehel., in behueff Johans Camphuyses, nu op Lammerdinck woonhaft, sambt Stijnen
Lammerdinck sijner huijsfr. op alle actien, recht und gerechticheit, sie an und op dat guet
Lammerdinck, sampt etc.etc. gehadt oder hebbe mogen, hiermit vrijwillich vertegen. Edoch seins
Johans broeders, Berndts Lammerdincks (so voer ethlicke jaren buiten landts verreist) andeill, quota
und kindtsdeell, soe eer hij niet weder komen worde, hem und eenen iederen tot sijner quota,
voerbeholden.
0252 RA Bred.74; fol.68r en v
16120502
Erschenen Johan Lammerdinck, op Camphuys geboren, Stijne ehel., die bekanden dat Johan
Kamphuis, op Lammerdinck geboren, Hille ehel., ihnen haer alinge kindtsdeell, quota, als ime Johan
op Lammerding van den Camphuis guede, sambt Nijenkamps, Vehnebraecken, und Dingen Maet
enigsings gecompetiert, und sembtlicke olderlicke nalatenschap volnkommentlick und thoe dancken
entricht und betaelt hedden. Bedancken sich derselven guede betalong. Und hebben demnae, allet
voorn. sich und haren erven, in behoeff Johans op Camphuis, Hillen ehel., op glte. Camphuis guet,
Nijenkamp, Vehnebraecke und Dingen Mathe, sambt toebehoer, hiermit vrijwillich vertegen.
0253 RA Bred.74; fol.68v
16120502
Erschenen Johan Lammerdinck, Stijne ehel., die bekanden schuldich te sijn aan Johan Camphuis,
Hillen ehel., die summa van 25 dll., belaefende dieselve op Martini deses jairs onfeilbaer toe
betalen.Een en ander bij veronderpandong aller harer guederen.
0254 RA Bred.74; fol.68v en 69r
16120502
Erschenen Johan Camphuijs, Hille ehel. (Hille mit Johan ter Woert haeren mombar), die bekanden,
datse malckanderen, infalt tijt hares doetlicken afscheidts giene lijfs erven tusschen ihnen beijden
geprocreert, nalaten worden und betuchtigen malckanderen vermits desen. In fall Johan Camphuis
eerst sterft, krijgt Hille die gerechte helfte aller sijner gereiden und ongereiden gueder tuchtsche wijse
haer levenlangh te genieten und gebruijcken. Indien Hille eerst sterft, krijgt Johan Camphuis hare
sembtlicke gereide und ongereide guederen, nichts uthbescheiden, sijn levenlanck tuchtsche wijse te
genieten und gebruicken.
0255 RA Bred.74; fol.110v en 111r
16120711
Erschenen Henrick Sybinck den Jonger, die bekande rechtens in pandtschap avergelaten und
verkoft toe hebben an Johan Boenck Geerdtsoon, eene brede landes opten Sewinck esch, die
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Sijbinck Bree genant, ongefehr van 6 schepel saet, mit einer sijdt ande Sewinck Bree, mitter ander
sijdt an Schulten van Huppels landt, inde buerschap Meddehoe, kerspel Wenterswick gelegen, mit
einen ende ande Schulten Maet, mitten anderen ende an Hemers goirden schietende. So lange
pandtverkoper t'selve nae behoer und nabuerlijck regiere sal die helfte des verpande landes om die
derde gerve bowen mogen, daer averst t'selve niet nabuerlijk geregiert wurdt, sall pandtkoperen
vrijstaen dieselve selfst toe gebruijcken, wenden und kieren. Die loese beijdersijdts ein vierendeell
jaers voer Meij toe verkunden vorbeholden, und demnae jairlicx op Meij Philippi et Jacobi, 14 dage
voer oder nae onverhaelt mit 100 dll. te doen.
0256 RA Bred.75; fol.90r en v
16130319
Mette Rhoerdinck in Meddehoe an stat hares ehemans Geert Rhoerdincks, tegenwoirdichlick
kranck sijnde, met Thonijs ten Kolenberch haren mombaer, klaagt dat haer landtheer Lubbertus
Borckuloe, ter tijt vicario binnen Gronloe, niet alleen haar toebehoerige huis met noch twie andere
getimmeren, dewelcke haer eheman und sie met willen der heeren Gedeputeerden der Graeffschap
Zutphen (toen ter tijt bewindt hebbende), aver 't guet Roerdinck in Meddeho, kerspel Wenterswick,
op haren kosten gebouwt, eigener authoriteit und moethwillich geassoreert(?) met eenige Grolsche
borgers off soldaten, neder gehouwen, verwuestet und te niete gemaeckt, maer oick haeren man und
haer onlangs bij naemhafter peen inbinden laten, het guet Rhoerdinck tusschen dit und morgen den
20en Martij te wijcken und rhuijmen. Zij presentierde glte. vicario Borculoe wegen aller seiner actien
und anbedrenter peen terechte te staen und tgewijsde te voldoen. Zij stelt ten onderpande alle hare
goederen.
0257 RA Bred.75; fol.127v en 128r
16130427
Verkoop door Engelbertus op ten Noorth, der rechten doctor, als volmechtiger Thonijs
Leijendeckers des jongern, und Jenneken Loyckincks sijner huijsfr., aan Reiner Crommerbeen,
Elsken Loeyckinck ehel., seins volmechtigers principalen alinge anpart und gerechticheit an het erve
und goet thoe Laeijckinck, inden kerspell Wenterschwick, buerschap Meddehoe mit sijn alinge
toebehoer gelegen, so als haer Jenneken t'selve van haer sal. vader und moeder angestorven und
angeervet, mitt schuldt und onschult op t'selve guet staende und blijvende tot laste vanden koperen
Reiners Crommerbeen und huisfr.
0258 RA Bred.75; fol.131r en v
16130427
Joist Simmeldinck, Wendele ehel., bekennen voer ein walbetaelte summa geldes in pandtschap
avergelaten und verkoft toe hebben aan Bernde Sewinck, Naelen ehel., een andeell groenlandts, dat
Goir und Goirs Meeken genant, tusschen Simmelts Esch und Sewincks busch gelegen. Dieselve der
pandtkoeperen gefallens toe genieten und gebruicken. Die loese beidersijdts ein half jair thoevoeren
toe denuntijeren voerbeholden, und demnae jairlicks op Michaëlis, 14 dage voer off nae onverhaelt
mit de summa van 85 dll. toe loesen. Alles bij veronderpandong ihrer pandtverkoperen andere
guederen.
0259 RA Bred.75; fol.146v t/m 148r
16130515
Elsken Loijckinck, huijsfr. van Reiner Crommerbeen, oick in nhamen und cessie hebbende van
haren swager und suster Thonijs Leyendeckers, Jenneken Loyckinck ehel., und presentierde
scheyd- und deylzedele de 14-5-1613 opgericht. Tekst daarvan: Harman Loyckinck und Elsken
Loijckincks, cessie hebbende van haer suster Jenneken Loijckincks, hebben mit malkanderen
scheidonge ende deilonge geholden, nopende haer erfnisse tho Wenterswick ende Ruerloe gelegen,
sampt haer luiden schult van haer luiden ende haer olderen. Elsken und Harmen sollen het goedt
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Loijckinck elck half ende half hebben, ende mit ein gemein bowman gebruicken laten, die in het huijs
sal woenen. Voorts sal gemelten bowman opte garve gebruijken: Harmans deel, t.w. die vier
ackeren voer opten es, Lantincks kamp, Lantincks gaerden, Maeskamp, ende Nijenkamp, sijnde
snijlant, noch den Greshoff, het Winkeltijn, Warnsinck maete ende die Rumars maete half, alle
weydelant, ende Elskens deell, t.w. die ackeren achter opten es, den Hogen kamp ende het
Rumaeres kempken setlant, item een weidelant, die Riese, het kleine Rumars maetijen, ende die
halve Rumars grote maete. Voorts verdeling der schulden. Harmen mag met den bouwman inwonen,
waarbij evt. een nieu huijs op kosten van beijden parthijn getimmert wordt, daerin hij sich behelpen
kan. Van die gudern tho Ruerloe sal een iegelijck sijn kindes deell ende quota beholden, so als haer
luiden datselve angestorven is.
0260 RA Bred.75; fol.163r
16130603
Johan Rotgers, Berntgen ehel., bekanden verkoft toe hebben aan Henrick Onnekinck, Marie ehel.,
eine originale pandtverschrijvonge des Horster Kamps, op 't Horster Velt anden Wege gelegen,
under wijlandt Jacob van Munsters thoe Walien hant und segell, zoals verkoeperen van walglte. van
Munster in dato 1579 up Sanct Peter ad Cathedram erholden, staende mit 70 dll. lopendes gelts
toeloesen.
0261 RA Bred.75; fol.194r
16130622
Erschenen Johan Haeveken in Meddehoe, die bekande voer sich und sijner huisfr. schuldich toe sijn
aan Grieten Vriesen, wedtwe zal. Herman Oincks, genant Bras, 26 dll.18 str., herkomende van
peerde und holt, so hij Johan Oinck gmlte. Hermans vader zal. afgekoft. Hij belooft 12 dll. nae
verloop van ses weken à dato deses, und die restierende 14 dll. 18 str. op Martini deses jairs, an
die wedtwe vors. onfeilbaer toebetalen.
0262 RA Bred.75; fol.225v en 226r
16130920
Questie ontstaan tussen Herman Loijckinck eins, und sijner suster Elsken Loyckinck, huisfr. van
Reinern Crommerbeens anderdeels, wegen des huises tegenwoordich opt guet Loyckinck staende,
sampt daertoe gehoerenden bosch, hoff und gairden. Nu is verdragen dat van t'huijs drie gebunt
affgenomen, daertoe enen nieuwe gebont, alles op beijdersijdts kosten getimmert, opten hoff geset
und opgebouwet werden und Herman van beijden den koer hebben sall om te bewohnen. Den hoff,
bosch und goirden sullen in twie gelijcke deelen worden gestelt, und het lot daerover gelegt werden.
Voorts sullen beijde parthien off haer bowluide alle beswaer und lasten van heeren dienst, schattong,
richthaver, een schepell roggen voor den pastoir und koster, die garve voer den voogt, hondegelt
und vastelavents hoen, half und half dragen.
0263 RA Bred.75; fol.241r
16131009
Erschenen Joist Simmeldinck, die bekande voer sich und sijn huisfr., schuldich toe sijn aan Willem
ter Woert und sijner huisfr., die summa van 32 dll. Hij gelaefde dieselve binnen een maent toe
betalen. Bij veronderpandongh aller sijner gereden und ongereden goederen.
0264 RA Bred.75; fol.268v
16131129
Joist Simmeldinck, Wendele ehel., bekanden voor ein walbetaelte summa geldes in pantschap
avergelaten und verkoft thoe hebben aan Johan und Werner ten Slotboom, een stucke bowlandts,
het Reeffkempkes stucken genant, inden guede Simmeldinck, kerspel Wenterswick, buerschap
Meddehoe, tusschen de Goirs Mathe und den Hogen wech gelegen, ongefehr van twie schepel saet,
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mitten plaggenmaten opten Heggen. Die loese beijdersijdts ein half jair toevoeren toe verkunden
voerbeholden, und demnae jairlicx op Martini Episcopi, 14 dage voer off nae onverhaelt, mit 50 dll.
toe loesen.
0265 RA Bred.75; fol.269r
16131129
Joist Simmeldinck, Wendele ehel., bekanden voor ein walbetaelte summa geldes in pandtschap
avergelaten und verkoft toe hebben aan Johan Boenck, Jenneken ehel., een stucke bowlandts
ongefehr van 3 schepel geseijs, in Simmeldinck, kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe,
beneven Simmelts goirden, mitten ander sijdt langs den Hon acker gelegen, mit einer ende anden
Hogen wech, mitten andern ende anden Bruggen kolck schietende, mit noottruftich plaggenmat op
Simmelts seegt vrede; noch ein stuck groen- und bouwlandts inden Haverkamp, sowijt t'selve
afgeteickent, den Kleppers goirden genant. Die loese beidersijdts ein half jair toevoerens
toeverkunden voerbeholden, und demnae jairlicx op Martini Episcopi 14 dage voer off nae
onverhalt, mit 220 dll. toe loesen.
0266 RA Bred.75; fol.269r
16131129
Erschenen Aleffs Thonijs den Jongen, Jenneken ehel., die bekande schuldich toe sijn aan Johan
Camphuis, Hillen ehel., die summa van 50 dll., belaevende dieselven op anstaenden St.Michaelis
onfeilbar toe betalen; bij veronderpandong aller sijner und huisfr. gereeden und ongereeden
guederen.
0267 RA Bred.76; fol.5r
16140104
Toebe Warners en Catalijne zijn huisvrouw hebben in eenen steden, vasten, eewigen und
unwedderroeplicken erffkoop aevergelaeten und verkofft aan Joest Wehninck en Stanske zijn
huisvrouw en hun erven, hun erf en goed Warners guet genaamd, in het kerspel Wenterschwick,
buerschap Medehoe gelegen.
0268 RA Bred.387; fol.13v en 14r
16140226
Joost Simmeldinck en Wendele ehel., bekennen schuldig te zijn aan Johan Schulte van Stadthagen,
Griete ehel., die summa van 250 dall., waarvoor zij aan Johan Schulten en huijsfrouw in pandtschap
hebben avergelaten und verkoft ein stuck landes opten Simmeldink esch, mit eenen sijdt anden
Huppeler esch, mitter ander sijdt negst and pandtverkoperen lenderie gelegen so wijt hetselve
afgemeten, mit einen einde ant goir, mitt anderen einde anden Voerwech schietende, etc. O.a. met
conditie dat als pandverkoperen het land bouwen, de pandtkoeperen die derde garve zullen
uthnemen. De aflossing dient te geschieden op Paeschen, veertijen daege voor off nae onverhaelt.
0269 RA Bred.387; fol.17r en v en 18r
16140427
Henrick van Nienhuis ten Balkenschot und Everhardt Dunnewaldt bekennen van verschoten und
uthgelachten pennongen wegen des guets Balckenschot, schuldich toe sijn aan Francisco Moselage,
voorgt thoe Wenterswick, en Joanne Berninck ehel., die summa van 100 car. gulden. Hiervoor
hebben comparanten voor sich und haeren erven, rechter jaerlixer pension, avergelaten und verkoft,
van iedere sestien pennongen een obgl. geweerden, jaerlicx op Paeschen toe verschijnen, stellende
daervoor t'onderpande het erf und goet Balckenschote inden kerspel Wenterswick, buerschap
Meddehoe gelegen, en voorts alle hare andere jegenwoordige und toekompstige gereede und
ongereede goed. (9-5-1634: Door nieuwe verschrijvong gecassiert und affgedaen).
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0270 RA Bred.387; fol.40r en v
16141108
Joost Simmeldinck und Wendelen, sijn huijsfrouw, bekennen in pandtschap overgelaten und verkoft
toe hebben aen Johan Boenck, Jenneken ehel., ein stucke bowlandts, opt Bleck genant, ongefehr
van 5 schepel saet, opten Simmelts Esch, mit eenen sijdt ande Penninckbree, mitter ander sijdt an
andere pandtverkopers lenderie gelegen, mit eenen ende ant Goir mitten anderen einde anden
Hogen wech schietende, item een maetken van ongefehr twie fuder hoijgewas, 't Winckels Maetken
genant, voer opt Simmelts esch, mit eener sijdt an Schulten Morsch gelegen, und ein stuck van twie
spint lijnsgeseye inden Simmels goirden. Die loese jaerlicx nae omganck van ses jaeren und eer niet
voorbehalden, und demnae jaerlix op Martini mogelijk met 225 dalers.
0271 RA Bred.388; fol.13r
16150316
Verkoop door Joist Smit, Henrica Kolske ehel.,aan Henrick Eerdens, Derisken ehel., van haren
goirden den Vaeltrit goorden genant, in Meddeho, anden Vaeltrit mit einer sijdt und ende, mit der
ander sijdt an den Lochter goirden, voort Asbecken grondt gelegen, metten andern einde ande
t'Jeinck Mate schietende, mit sijn toebehoer und gerechticheit, und den wegh aver de Vaeltrit nae
olde gewoonten toe gebruicken.
0272 RA Bred.388; fol.17v en 18r
16150330
Catharina wedtwe Wilhelmen Storms, mit Johan Storms haer soon und tot deser saecken erkornen
momber, die bekennen in pandtschap avergelaten und verkoft te hebben aan Bernde Sewinck,
Aelken ehel., haeren Helmers goorden und hoff, mit einer sijdt anden Sewinck esch, mitter ander
sijdt an Lomans goorden, inden kerspel Wenterswick buerschap Meddeho gelegen, mit einen ende
anden Sewinck stege, mitten andern ende an Schulten van Huppels landt schietende, mit sijn
toebehoer; die loese beijdersijds een vierdell jaers tevoren toe erkonden voorbeholden und demnae
op S. Michaels archangeli 14 dage voor oder nae, mit die summa van 100 dall.
0273 RA Bred.388; fol.21r en v
16150501
Elsken Loijckinck, huijsfrou van Reinern Krummerbeens, is 100 dll. schuldig vermoege verdrages
d.d. 14-5-1613 an Fredrick van Basten und die erfgenamen Henrick Schoemekers. Herman
Loijckinck is 125 dll. schuldig kraft recesses d.d. 31-5-1613 an Maria Poelhuis. Herman Loyckinck
bekent nu dat sijn suster Elsken Loijckinck heeft angenomen de 100 dll. voor hem aan Maria
Poelhuis te betalen en wil ook de resterende 25 dll. voor hem betalen. Herman Loyckinck belooft
nu de schuld van Elsken aan Fredrick van Basten und Schoemekers erfgen. n overtenemen en sich
over de restierende 25 dll. met Elsken toe vergelijcken.
0274 RA Bred.388; fol.23r t/m 26r
16150509
Reiner Crommerbeen, Elsken Loyckinck ehel., und Herman Loykincks (broer van Elsken) leggen
twee verdragszedelle over, t.w. 1. d.d. 25-9-1613 betr. erflatinge und deilinge tussen Herman und
Elsken met haar man; hierin een uitvoerige omschrijving van de verdeling, waarbij Herman
Loijckinck sall beholden die zaalplatze, daer dat huijs steit met den gantzen ommeloept; de akte
heeft enige beschadigingen; 2. d.d. 8-5-1615 tussen Herman und Elsken met haar man betr. de
verrekening van diverse schulden; hieruit blijkt dat het magescheit tussen partijen is opgericht d.d.
14-5-1613; de hiervoor genoemde schult aan Maria Poelhuis komt hier ook ter sprake; tenslotte is
voraffscheidet dat einige fernere schulden, staende up diverse parcelen, oder averst up het gantze
gutt Loyckinck, so bij tijden Kerstien Loyckincks, Aelken sijn huysfrouw gemaeckt, sowell an
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sijden Herman Loyckincks als Reiner Krummerbeens t'gelijck sollen gedragen werden.
0275 RA Bred.388; fol.41v en 42r
16150615
Johan Camphuis in Meddehoe, Helle sijn huijsfrouw, bekennen van verschetene und verjaerde pacht
schuldigh toe sijn aan Roeloff Dapper und sijnen consorten, als gemeinen landtheren des erf und
guets Camphuis, die summa van 100 dll. Zij beloven deze schuld in 4 terminen, jaerlix op Martini,
toe betalen (steeds 25 dll.). Zij stellen tot onderpand alle haeren gerieden und ongerieden goederen,
in specie de Camphuis Nijen camps.
0276 RA Bred.388; fol.71r en v
16151103
Johan Horstinck, Elsken Tolkamps sijne huijsfrouw, und Henrick Tolkamps, oick sie beijde in
nhamen und als volm. harer moeder Stijnen, nagelatener Thonis Tolkamps, nu Zellen op Hebbincks
huijsfrouwen, und Evertken Tolkamps, alle eheliche kinder gmlt. Tonis Tolkamps, Elsken ehel.,
bekennen avergelaten und verkoft te hebben aan Johan Romps, Immeken ter Pellickwick ehel., den
gerechten vierdendeell eener cavensteden, den Tolkamp genant, inden kerspel Wenterswick,
buerschap Meddehoe inder Loer sijdt anden Veten(?) gelegen, mit sijn toebehoer, oick den
vierdendeell sodane pennongen als haar cedenten bestevader zal. an Hobinck belagt heeft.
0277 RA Bred.388; fol.73v en 74r
16151208
Aleffs Thonijs der older und Aleffs Thonijs der jonger, de laatste voor sich und sijn huijsvrouw,
beijde op Grevinck in Medehoe wonende, bekennen in pandtschap avergelaten und verkoft te
hebben aan Herbert ten Bueckenfelde, Geertken sijn huijsfrouw, een Maetken, 't Voormaetken
genant, inden erve und goede Grevinck inden kerspel Wenterswick buerschap Meddehoe
gehoerich, und aldaer voor de Boeink mate gelegen, voer den tijt van 3 jaeren onloesbaer und
voorts totten loesen tot pandtkopern besten te hoyen und weijden. De aflossing is na 3 jaar mogelijk
op Meij Philippi et Jacobi, een vierdel jaers tevoren toe verkunden, mette summe van 28 dll., bij
veronderpandong harer Steenkamps in gemelte buerschap opt Hasenfelt gelegen. Met expressen
bedinge, dat pandtkoeperen jaerlix op Meij geduerende der pandtschap den pandtverkoeperen
eenen daler obgl. geweerden uthkeren und verrichten sullen.
0278 RA Bred.389; fol.12r en v
16160302
Henrick Eerdens und Elsken sijn huijsfrouw, bekennen verkocht te hebben aan Willem Klumper,
burger der stadt Vreden, Dericke sijne huisfr., vijffenhalven daler jaerlix op Martini Episcopi toe
verschijnen, stellende daervoor t'onderpande sijn huijs und hoff de Vaeltrit genant, inden kerspel
Wenterswick boerschap Meddehu gelegen, voorts alle sijne und huijsfrouwen tegenwoordige und
toekompstige geriede und ongeriede gueder. Die loese moet plaats vinden tegen betaling op Martini
van een somma van 75 daler obgl. geweerden. (29-1-1629: Henrick Klumpers bekent dat de
schuld is afgelost).
0279 RA Bred.389; fol.13r en v
16160402
Geerdt Sijbinck unde huijsfr. bekennen van Toebe Boesinck, Henrica sijner huisfrouw, neffens
sodane 25 dall. pandtschillings, als sal. Henrick Sybinck und huijsfr. den 26 Juny Ao.97 van ihnen op
een stuck seijlandts, dat Oisterwandts Bredeken genant, vermoge gerichtlicke verschrijvong,
opgenommen, huidt dato noch 16 dall. Brederfortsch gewerden opgenomen und ontfangen, und
daermit den pandtschill. in sovoell verhoegt toe hebben; onder uitdrukkelijk beding dat
pandtkoepere die derde garve mitten stroo jaerlix aftrecken, wenden und keren sullen.
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0280 RA Bred.389; fol.21v
16160416
Verkoop door Thonijs Colenberch, Aelken Bruggenkamps ehel., aan here Paulo Erdorfio(?),
pastori in Eybergen und vicario thoe Groenloe, van eenen camp den Steencamp genant, inden
kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe, tusschen Lammerdinck und Oistendarp opt Hasenfelt
gelegen, mit sijne uthdrift, sampt olde und nije toebehoer.
0281 RA Bred.389; fol.25r en v
16160426
Erschenen der ernhaft und wolerfahren Johan Schelthauss, burg. der stadt Munster, als volmr. van
Wilhelm Elverfelt, thumbheeren der cathedrall kercken zu Munster, und Henrick Offerstede der
rechten licentaien, als wijlandt des wel edlen und ernfesten Rudolph van Twickloe und Ermgardt von
Beveren(?), eheluiden zu Havickesbroke, nagelatenen minderjarigen sohnluis Johan Beveren(?) van
Twickloe gnt., die bekande in nhamen sijner heren principalen, als voermunderen gmlt. kindes,
verkocht te hebben aan Werner Romp, sijnen kinderen und erven, die halfscheidt des erfs und guets
Nijenhuijs mit sambt dartoe gehoerender cottstede Tolkamp gnt., inden kerspel Wenterswick
buerschap Meddehoe, tusschen Hobinck und Boijnck gelegen.
0282 RA Bred.389; fol.47r
16160711
Geerdt Sybinck bekande voor sich und Fenne sijnen huijsfrouw in pandtschap avergelaten und
verkoft toe hebben aan Herman Boeijinck, Stijnen sijner huijsfrouw, eine halve mate, de Vroene
Morsch genant, mittet Voormaetken, an und bij den anderen, inden kerspel Wenterswick buerschap
Meddehoe, mit einer sijdt langs de Beke tusschen Gerwerdts und Boeijinck hoygronde gelegen,
liggende dese selffe opte Beke naest Boijinck wehrdt; die loese ein vierdendeell jaers toevoren toe
verkunden vorbeholden, und demnae op Meije mit summa van 85 dall. Bredefortsche geweerden
toeloesen.
0283 RA Bred.389; fol.47v
16160711
Verkoop door Andries Boesen als volmr. van Rodolph Boesen, Jenneken sijn huisfrouw, aan
Toeben Boesinck, Henrick sijner huijsfrouw, van ein stucksken groenlandts inden kerspel Wenterswick buerschap Meddehoe, mit einer sijdt langs de Sewinck stege, sonster ommeher an
Gesincks grondt gelegen, mit sijn toebehoer und gerechtichheitt.
0284 RA Bred.389; fol.60v
16161123
Gisbert Wassinck und Ennekens sijn huijsfrouw bekennen in pandschap verkocht te hebben aan
Thijs ten Slotboom, Aelken sijn huijsfrouw, und Johan Slotboom, Willemken sijn huijsfrouw, een
hoijmaete, die Lange Morsch genant, inden kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe, ander
Balckenschoter Esch gelegen mit derselven toebehoer und gerechticheit; die loese een vierendeell
jaers toevoren toe verkonden voerbeholden und demnae op S.Martini met summe van 250 dall.
toeloesen.
0285 RA Bred.79; fol.39r
16170403
Herman Van Erden van Buerse authoriseert (=machtigt) Johan van Swinderen, Engelbertus ten
Lemmes, Claes Wolffs und Jan Lebbinck, sambt und besonder, om in sijnen constituants naem und
van sijnen weghen in saecken, tussen den edlen Mattheis van Dullen(?) gouverneur tot Gronloe und
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Harmen van Erden als intervenient (=iemand die tussenkomt of zich voegt in een tussen anderen
aanhangig geding) van Lambert Vockinck cum suis, voor heeren burgemeester en Rhaedt off
Gerichte der Stadt Zutphen geïntroduceert und ongedecideert hangende, specialijk te verbinden und
hypotheceeren sijnen vrij allodiale erve ende goederen Haeffken ende Voortman, gelegen in de
buurschap Meddehoe.
0286 RA Bred.390; fol.40r en v
16170701
Geerdt Sijbinck und Fenneken sijn huijsfrouw, bekent in pandtschap avergelaten und verkoft te
hebben aan Willem Boeinck eenen kamp, de Bonen kamp genant, uthgesondert dat Bonen
stucksken und weijdegront daertendens inden goede Sybinck, bij den Loijkinck goirden und ande
Loijkinck Reest, in sijner verner fohr und bepalong inden kerspel Wenterswick, buerschap
Meddehoe gelegen, mit desselven toebehoer. Die loese een vierendeell jaers tevoren thoe
verkunden voerbeholden, und demnae op Philippi et Jacobi mit een summa van 100 dall. toe loesen.
0287 RA Bred.79; fol.70v
16170722
Derick Berninck remonstrierde alsoe Johan Lammerdinck hem bij 25 goudgulden und 25 molder
haver peen (=boete, straf) die derde garve vande Stroet, gelegen in Medehoe, door den ondervoogt
(heeft) verbinden laten en oick gemelte derde garve eigener authoriteit off immers buiten
remonstrants wetten und willen, uth sijn huijs gehaelt und verfaert; dat hij deswegen sich tegen
gemelte Lammerdinck wegens allen actien so hij op den garffe vorsr. pretendiert, rechtens woll
erbaden und daervan geprotestiert hebben wolle.
0288 RA Bred.390; fol.54v en 55r
16171009
Joost Simmeldinck, Wendele ehel., bekennen van onderscheidtlicken hantschriften und
verschrijvongen (nl. 5 Maij Anni 1598 ad 57 dll., 21-5-1599 ad 55 dll., 20-12-1608 ad 10 dall.)
aan Eliae Rauwert en sijn huijsfr. schuldich te sijn die summa van 122 dall., daertoe nu noch
ontfangen thoe hebben 28 dll., dus tesamen 150 dll. Hiervoor hebben comparanten in pandtschap,
sampt rostlicken vreedtsamen besit avergelaten und verkoft aan Eliae Rauwert, Aelken sijn huijsfr.,
twie stucken landes in Simmeldinck, kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe gehorich, als
nembtlick die Simmeldinck Hoffstede, achter den Simmeldinck goirden mit eener, und mitter ander
sijdt anden Sewinck goirden schietende, oick die seggen ommeher gelegen tot mestonge unde te
plaggen; item ein stuck, dat Nijelande genant, ongefehr van 5 schepel saet, midden in den esch bij
den Krusen boom gelegen, mit einen ende ant Goir, mit den anderen ende anden groenen wech
schietende; met conditie dat so lange pandtverkoperen dieselve sullen bouwen, die pantkoeperen
die derde garve mitten stroe aftrecken sullen, of sonst pantkoperen dieselve lenderien haerer
gevallens selfs gebruijcken off anderen verpachten sullen mogen. Die loese ein vierdell jaers toevorn
toeverkunden voorbeholden und demnae mitte summe van 150 dll. toe loesen.
0289 RA Bred.390; fol.63r en v
16171120
Verkoop door Herman van Basten, Johan und Gert Lebbinck als mombare van zal. Rotg.Sluijsens,
Gertken van Bastens ehel. nagelatenen minderjarige kinderen Fenneken und Jan genant, aan Johan
Hulsen, Agnes sijn huijsfrouw, van dat alinge andeell, quota und gerechticheit des Dieterincks
broecks, tot ongefehr anderhalf eckermaell, so als het selve Rotg.Sluijsen, Gertken van Basten ehel.,
tijt hares levens toegestanden, und coepern tegenwoirdichlick in besit und gebruick hebben, sijnde
die vierdedeell van Maes und Bastens grondt des Dieterincks Broecks, inden kerspel Wenterswick
boerschap Meddehoe bij Maes huijs gelegen.
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0290 RA Bred.390; fol.65r en v
16171124
Verkoop door Maria Kedden, wedtwe Johan Stormbs, mit Gerrit Stormb und Sweer ter Woert als
haer mombaers, und sie Maria als moeder und mombar haerer kind, voort Johan Stormb haer
Marrien oldeste soon voor sich selfs und mit gl.Schweer ter Woort sijn mombar, aan Lehnard van
Elverfelt, vogt tot Aelten, Joanna Holstein ehel. und Otto Volmer, Wendelen van Basten ehel., van
hun verkoperen alinge andeell quota und gerechticheit des erfs und guetes Huninck sambt der
Broecken, und thienden uth Hermelinck, als nembtlick van alles und jeder den gerechten sestendeell,
alsoe deselve inden kerspel Wenterswick buerschap Meddehoe sijn gelegen, niet daervan
uthbescheiden, voor doerschlechtich, thendt- thins- schuld- und kummervrij, uthbescheiden uth het
geheele Huninck den vicarie S.Anthonij thoe Wenterswick ses schepel roggen und ses schepel
boeckweith thenden.
0291 RA Bred.391; fol.6v t/m 8v
16180202
Verkoop door Frederick Raven als volmr. Wel Edlen Gestr. Sybillae geborner Van Westerholt,
wedtwe wijl. Mentzen(?) van Heijden zu Astrupf, vorth Berndhardt Wennemans und Johan
Henricks van Heijden zu Astrupf, gebruederen, aan Dierick Thieben, burger der stadt Borcken,
Maria Raven ehel., und Wernern thoe Bovelt, Jenneken Hijinck ehel., van sijn principalen schop-,
garff- und schmalen thenden alsoo dieselve in de kerspelen Aelten und Wenterswick zijn gelegen.
Hierbij o.a. uth Hijinck in Meddeho und Bruggenkamp twelff schepell roggen Grolscher mathen und
jeder den schmalen thenden.
0292 RA Bred.391; fol.11r
16180212
Bernt ter Hoeve und Stijnen sijn huijsfrouw bekennen door Geert ter Hoeve, Geesen sijn huijsfrouw
van wegen sijns Berndts ter Hoeve alinge vader- und moederlicken nalatenschaps sowel gerieden
als ongerieden guederen endtlick und all voldaen, entrechtet und betaelt te sijn en bedanckten sich
goeder betalinge. Voort heeft demnae Bernt ter Hoeve in behoef Geerdts ter Hoeve op alle und
jede sijne Berndts olderlicker gereede und ongereede goed, sambt alle actien, thoespreeck, recht
und gerechticheit sie daerop und sonderling opt erve und goet ter Hoeve inden kerspel
Wenterswick, buerschap Meddehoe gelegen, voer dato deses gehadt, afstand gedaan.
0293 RA Bred.391; fol.18r en v
16180413
Johan Roecx, mede als vader und mombaer sijner kinder, bij sijner zal. huijsfr. Engell ter Hoeve
geprocreert, und Hermken Roecx, sijns Johans oldtste dochter, mit gmlt. haeren vader und mombar,
bekennen van wegen sijner Johans sal. huijsfrouw Engelen vorschr. vaderlicker und moederlicker
nalatenschaps gereden und ungereden goederen, insonderheit des erfs und guets ter Hoeve, in
kerspel Wenterswick buerschap Meddehoe gelegen, alingh und all affguedet, voldaen und betaelt te
sijn. Zij bedancken derwege Dierick Behrninck solcker entrechtung und betalong. Demnae hebben
Johan Roecx voor sich und sijnen kinderen, mede Hermken Roecx voor sich und haeren erven aan
Dierick Berninck, Willemken sijn huijsvrouw, meergl. harer huijsfrouwen und moeders andeell,
quota und gerechticheit, als nembtlick den vierdendeell des erfs und guets Hoeve, erfelick
getransportiert.
0294 RA Bred.391; fol.23r
16180507
Verkoop door Herman van Basten, Wijchmoet Huijsinck ehel., aan Henricke ten Oisterholdt,
genant Elssen, Willem ten Rhemens ehel., van een stuck groenlandts, rondtsom in sijne bepalongh
besloten, inden kerspel Wenterswick buerschap Meddeho gelegen, tusschen Elsser goirden und
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kamp, mit eenen ende anden Balckenschots lijckwech, mitten andern ende ande gemeinte tegen den
voetpat schietende, mit desselven toebehoer, gestaldt Johan Dyenberch van Rhemen t'selve eertijts
angekoft, edoch Sijbinck und Loyckinck hoeren voerwech daeraver voerbeholden.
0295 RA Bred.80; fol.56v
16180606
Johan ten Haeveken in Meddehoe bekent voir sich, sijner huijsfrouw und erven mit Gerrit Krijger,
borger der stadt Groll van alles und jedes, wat sie voer dato deses mit einander enigsins te doen
gehadt, endtlick affgerekent und geliquidiert te hebben; soo dat beijdersijts schuldt und betalong
tegen malkander affgetogen, gemelte Haeveken bevonden hem Gerrit Krijger schuldig te blijven de
somme van 31 dalers und 6 stuvers. Haeveken gelaeft deze halff op St.Michaëlis eerstkompstig und
d'ander helft op St.Michaëlis Anno 1619 gewislick und onfeilbar toe betalen, bij veronderpandongh
aller sijner goed und peen van pandtleverongh und pandtslijting.
0296 RA Bred.391; fol.47v en 48r en v
16181021
Henricus ab Haeseberg, secretaris der stadt Deventer, als volmr. Roelof Dappers, burger und
coopman binnen Deventer, bekent te hebben verkocht twie sesteparten der erven und goederen
Boijnck und Camphuijs inden kerspel Wenterswick buerschap Meddehoe gelegen mit haren olden
und nijen toebehoer, als mede het holtgewas so andersins, aan Jasper Dapper sijns principalen neve,
oick burgeren und coopman in Deventer und sijn huijsfrouw, ende noch een sestepart der beijde
erfen und goederen aan Johanna van Enschede(?), wedtwe Schulten, und Bernt van Enschede
hetselve seste part onder heurluijden te genieten.
0297 RA Bred.391; fol.50r en v
16181103
Hierbevorn heeft Henrick Haefkens mit sijnen soon Henrick, van Bernt Romps neffens anderen
pennongen 130 dll. opgenomen und uth den guede Haefken verschreven nae inholt gerichtlicken
verschreven d.d. 23-11-1564 gepassiert. Deze somme is daerna up Jan Geerdes und huijsfr.
devolviert, diewelcke dan deze 130 dll. den armen getransporteert und opgedragen. Als tegenwoordichlick eijgener des goets Haefken zijn de Wel Edl. etc. Herman van Eerde thoe Buerse en sijn
huijsfr. nu het bedrag schuldig. Sijn wel edle heeft daarvoor in pantschap, sampt rostlicken
vreedsamen besit, verkoft aan Werner Romp und Cornelis Poelhuijs, als ter tijt provisoren der
Armen te Wenterswick und haren successoren, twie stucke landes, dat eene geheiten dat Kijp, dat
ander dat Voetpat stucke int goet Haefken gehorende om naar hun willens und gefallen toe gebruicken thoe d'armen meesten nut. Die loese ein vierendeell jaers thoevoren toe verkunden
voerbeholden und demnae op S.Martini met 130 dll. te loesen.
0298 RA Bred.392; fol.31r en v
16190511
Geerdt Sijbinck, Fenne ehel., bekennen in pandtschap overgelaten und verkoft te hebben aan
Coepen ten Kreijll, Marrien ehel., een stuck bowlandes, die Sijbinck Breede genant, inden kerspel
Wenterswick, buerschap Meddehoe, opten Loijckinck esch, tusschen Hermans und Elskens
Loijkincks lenderie gelegen, mit eenen eijnde an Eerdens maet, mitt anderen ende an Loijckinck
busch schietende, mit sijn toebehoer und gerechticheit, der gestaldt dat pandtverkoeperen t'selve
regieren und bouwen, pandtkopere averst die derde garve nae haeren recht daervan genieten, edoch
die bouwman der pandtkoperen jaerlicx twie fijmen und ein vierdell rogges (als daer rogge
gewassen), sonst van 't gene so daer gewassen, leveren sullen. Die loese een half jaer thovoren thoe
verkunden beijdersijdts voorbeholden und demnae op Meij Philippi et Jacobi mette summe van 215
dll. toe loesen.
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0299 RA Bred.392; fol.38v
16190609
Verkoop door Henrick Rhoerdinck op Addinck(?) wonhaft, Trijne sijn huisfrouw, aan Lammert ter
Stoltenborch, Herman sijnen huysfrouw, ven een deell grondes, die Roerdes grafte genant, inden
kerspel Wenterswick buerschap Meddehoe, naest die Rhoerdes fruchte und Hasenfelt, opte
fronteringe der buerschap Zwolle gelegen, mit dessen toebehoer.
0300 RA Bred.81; fol.91r
16190628
Johan Lammerdinck als echte man und momber Stijnen sijnen huijsfrouwe, erffgename haeres
saligen broeders, oick Johan Lammerdinck genant, hefft sig met rechte doen inleiden in sijn
toebehorige cate steedtken die Stroete genant, gelegen in de buurschap Meddehoe, hetwelck
obgemelte Lammerdinck selicher vande impetrant verpandet geweest, wu averst Derck Berninck,
Joist Wissinck (bowman op Wissinck in de buerschap Zwoll gelegen) und Herman Schurinck
onderholden.
0301 RA Bred.392; fol.54v
16190904
Jenneken van Enschede, wedtwe wijlandt Henrick Schutten, tot sijnes levens borgers der stadt
Deventer, mit Bernt Wehninck haren tot deser saecken erkorenen mombaer, bekent voor sich und
haeren kinderen verkoft te hebben aan Jenneken Vrijlandt, wedtwe wijlen Johan van Litt, tot sijns
levens oick borgers der selften stadt Deventer, verkoperes alinge andeell und quota, als nembtlick
den twelften deell der erven und goederen Boenck und Camphuijs, inden kerspel Wenterswick,
buerschap Meddehoe gelegen, sambt derselven toebehoer etc.
0302 RA Bred.392; fol.56v
16191026
Verkoop door Joerden Mierdinck, Jenneken ter Hoeve ehel., aan Dericke Berninck, Willemken
ehel., van verkoeperen alinge andeell, quota und gerechticheit des erffs und guets ter Hoeve, sijnde
een halff erve, inden kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe, tusschen Oisterholdt und
Berninck in sijner verner voor und bepalong gelegen, als nembtlick den gerechten vierdendeel des
guets.
0303 RA Bred.393; fol.3r en v en 4r
16200203
Joist Simmeldinck, Wendele ehel., bekennen in pandtschap avergelaten und verkoft te hebben aan
Aerndt Waliens off Gesinck, Stijne ehel., oere toebehorige cavestede Helmerinck genant, daertoe
gehoerende oeren goirden und een kamp geheeten die Braack, inden kerspel Wenterswick,
buerschap Meddehoe gelegen, mit derselven toebehoer, uthgenomen heeren denst und schattong,
up Paeschen deses lopenden jaers in te gaen und 25 naest een andere volgende jaeren onlosbaar.
Die loese mit het 25ste jaer off daernae een half jaer thoevoren thoeverkunden voorbeholden, und
demnae op Paeschen voor een somma van 346 dlr. (29-5-1647 bekent Jan Simmelt dat hem den
pandtschap afgelost und heeft dieselve cavenstede an Willem Heminck den tijt van 6 jaeren weder
verpandt).
0304 RA Bred.393; fol.5r en v
16200311
Berndt Weninck remonstrierde dat hie in erfahrung is gekomen, dat Bernt van Enschede, borger der
stadt Deventer, voerhebbens sijn solde sijn andeel und gerechticheit der erven und guederen
Camphuijs und Boenck inden kerspel Wenterswick, buurschap Meddehoe, toe transportieren. Hij
verclaert, dat gedachte Berndt van Enschede van wegen seeckern fideiussion und borgtaell voer sel.
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Court Crijter, gewesen borger der stadt Loen, sijne gueder daervoor hem Weninck verobligiert
hedde. Hij protesteert dat het voorgenommen transport voor endtlicke erkentenis plaats vindt.
0305 RA Bred.393; fol.5v en 6r
16200311
Verkoop door Berndt van Eschede, borger der stadt Deventer, mede als man und mombaer
Gertruidt Olbeeck sijner huijsfrouw, aan Jenneken Nijlandts, wedtwen sel. Johans van Lit, en haren
kinderen, sijns verkopers alinge andeell, quota und gerechticheit, als nembtlick den gerechten
twelften deell der erven und guederen Camphuis und Boenck inden kerspel Wenterswick,
buerschap Meddehoe gelegen.
0306 RA Bred.393; fol.6v
16200314
Verkoop door Gijsbert Wassinck, Enneken ehel., aan Johan Camphuis, Hillen ehel., und Derick
Berninck, Willemken ehel., van een stuck groenlandts, die Lange Morsch genant, alsoe 't selve inden
kerspel Wenterswick buerschap Meddehoe gelegen, mit eener sijdt an Nijenhuijser und Bruggers
mathen, mitter ander sijdt langs den Balckenschoter Esch gelegen, mit sijnen toebehoer und
gerechticheit.
0307 RA Bred.393; fol.17v en 18r
16200518
Bernt ten Nijenhuijs en huisvr. bekennen ± 25 à 26 jaar geleden verkoft te hebben aan Johan Romp,
Jenneken ter Pelckwick ehel., eene originale rentverschrijvong van 4 enckte jochim dall., jaerlicx op
Sanct Martini verschijnende und uth die Berckell kempe verschreven, gedateert inden jaere 1564,
staende mitte somme van 64 jochims dll. te loesen. Item eene originale rentverschrijvong van twie
gulden joch. und 2 hornsche gl. renten jaerlix op St.Martini verschijnende, uth Herdinck und
Wesselinck verschreven, staende mitte somme van 40 gl. toe loesen. Een en ander als sijn Berndts
bestevader Herman und vaeder Dierick ten Nijenhuijs van die Wel Edle Herman van Eerde thoe
Buerse und sijn vaeder wijlen Arian van Eerde erholden. Die brieve und documenta van het
gerichtelicke transport 25 à 26 jaren geleden, als oick die protocolle sijn der tijt bij den
gepassierden troebel verbleven; echter sullen Romp en mitbeschreven des niet tegenstaende
verseeckert van de verkoop zijn.
0308 RA Bred.394; fol.3v, 4r en v en 5r
16210118
De weerdige heer Lubbertus Borckloe, vicarius attaris in parochie ecclesia St.Calixtus in Gronloe,
bekent voor sich und sijnen successoren, verkoft te hebben aan den weerdigen heeren Paulo
Aresdorff, vicario attaris St.Joannis in Gronloe, sampt Frerick Antinck, Trijnen ehel., jederen der
halfscheidt, nabenante stucken und parzelen, gehoerende tot het erf und goet Rhoerdinck inden
kerspel Wenterswick buerschap Meddehoe gelegen, ende voors. vicario toestendig. Nemptlick: een
seecker stucke van inslach dem Papen Hassel, mit daerbij liggende een klein stucksken, de Boege
genant, hetwelcke die bowman altijt plegen uthteplaggen; daertoe noch een molder saet landes, het
Huffeler genant, anden Papen Hassel gesitueert, alles in gemelt goet Rhoerdinck gehoerende, mit
noch daerbij enige gerechticheit des kleinen veldekens tusschen die Papen Hassel und die Huffeler
gelegen, dergestaldt dat die bowman van Roerdinck daerselfst mit sall mogen meijen, etc.etc.
0309 RA Bred.394; fol.6v en 9r
16210221
Verkoop door Johan Theinck, Stijne ehel., an Peter Garwerdinck, Coenen ehel., van die gerechte
halfscheidt van sodanen stuck landes, als sie hebben inden Gelder esch, inden kerspel Wenterswick,
buurschap Meddehoe, mit eenen sijdt anden Berckell acker, mitter ander sijdt an Esselincks
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Schorfelinck gelegen, mit eenen ende an T'jeincks busch, mitten anderen ende an Wesselincks hulse
schietende, mit den wech daertoe; betreft die sijdt und halfte naest Esselincks Schorfelinck gelegen.
0310 RA Bred.394; fol.9r en v
16210221
Verkoop door Johan Theinck, Stijne ehel., an Coenen ter Walvaert, Herman ehel., van die gerechte
halfscheidt van soedanen stuck landes, als sie hebben inden Gelder esch, inden kerspel
Wenterswick, buerschap Meddehoe, mit eener sijdt anden Berckel acker, mitter ander sijdt an
Esselinx Schorfelinck gelegen, mit eenen einde an T'jeincks busch, mitten anderen ende an
Wesselincks hulse schietende, mitten wech daertoe; betreft die helfte und sijdt naest den Berckel
acker gelegen.
0311 RA Bred.394; fol.18v en 19r en v
16210326
Johan Bylefelt, in nhamen und als mombaer und volmr. der erbarn Agnes Imgrundt, wedwen wijlen
Joist Wehnincks, tot sijnes levens borgermr. der stadt Vreden, bekent in pandtschap sampt
rustlicken vreedsamen besit, nutz und gebruick avergelaten te hebben aan den erntfesten Johan
Elderinck, burgermeester der stadt Gronloe, Henrick ehel., mitsgaders sijns burgermeesters saliger
suster Gertruidts twien kinderen, Christofferen und Gertruidt van Wijlack, het erve und goett
Hoebinck, in het kerspel Wenterswick, buerschap Medehoe gelegen, gestaldt dat pandtkoepere
t'selve guet hares willens pantschapsgewijs bester gebruicken verpachten, die fruchte, pechte und
opkompste daervan genieten sullen und moegen. Een en ander onder veronderpandong aller und
jeden sijner principalinne guederen, soe waer off in wat heeren landen die gelegen wehren. (29-31652 bekent Johan Elderinck als oldeste soon van wijlen burgemeester Johan Elderinck, voor sich
und sijne moeder Henrica Weninck ende andere sijne susteren en broederen, van dr.Henrick van
Basten, voor sich und sijnen soon Michael van Basten mede erfgenamen van wijlen haere schoonende bestemoeder Agnes Imgrundt, wed. wijlen Joost Weninck, van den alingen vierdengedeelte
deser pantpenningen in Hoebinck voldaen en betaelt te sijn. Ergo voor een vierdendeel vacat.
0312 RA Bred.394; fol.19v en 20r en v
16210405
Johannes Bijlevelt, stadtdiener der stadt Groll, als volmr. van heer Lijberti Borckloe, vicarij attaris,
avergaff extract protoc. Groenloe: Anno 1621, am 5 Aprilis. Erschenen Paulus Arnsdorfins vicarius
deser parochiaall kerken, attaris S.Johannis, voort Frerick Antinck utt Meddehoe, er mede als man
ende mombaer sijner huijsfr., ende bekanden, also sie fuer desen van den weerdigen hern Lyberto
Borckloe, vicario alhier, den 16 november vergangen 1620, gekoft seeckere erfenisse, den inslach
genoempt, den Papen Hassel, mit een stucksken die Boege gnt., als noch een molder saet het
Huffeler gnt., uth het guet Rhoerdinck, alles van vors. vicarie verkoft, etc.etc.
0313 RA Bred.83; fol.96r
16210918
Rudolph Theben als volmr. der WallEd.frouwe Ursula geborene van Middachten, weduwe van
Jr.Goswin van Raesfeld thoe Rhoemberch und Herveldt, heeft achterfolgens gedaene peindong en
eerster opbadung, sonder dat daerop pantkierong is geschiet, dat erf und goet Haeffken in de
buurschap Meddehoe, Jr.Herman van Erden toestendich, andermael opgebaedet.
0314 RA Bred.83; fol.115r en v
16211016
Rudolph Theben als volmr. der WallEd.frouwe Ursula geborene van Middachten, weduwe van
Jr.Goswin van Raesfeld thoe Rhoemberch und Herveldt, achterfolgens gedaene peindong en
opbadingen, sonder dat daerop betalong off wehr rechtens ervolgt is, hefft sich met rechte inleyden
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laten in dat erff und guet Haeffken inden buurschap Meddeho gelegen, sambt dessen fruchten,
tobehoren und gerechticheit, Jr.Herman van Erden toestendich.
0315 RA Bred.395; fol.1v
16220119
Verkoop door den Wol Edel und Erntfest Jr. Adolph van Merfeldt, juffer Helena Droste ehel., aan
Francisco Moselage, vogt tot Wenterswick, Joannae Beerninck ehel., van eenen schepell thienden
van ses schepel roggen und den bloedigen thienden uth het erve und guet Balkenschotte inden
kerspel Wenterswick, buerschap Medehoe gelegen, jaerlix en alle jaer.
0316 RA Bred.395; fol.18v en 19r
16220509
Johan Roters bekanden voor sich und sijn huysfr. Naell Schurinck, verkoft te hebben aan Berndt ter
Stege in Meddehoe, drie dall. jaerlix op Philippi et Jacobi 1623 eerst thoe verschijnen, stellende
daervoor t'onderpande een stuck landes, 't halve Laerners(?) stuck gnt., in de buurschap
Meddehoe, kerspel Wenterswick, mit eener sijdt Arndt ter Steges landt, mitter ander sijdt an
Herbert ter Steges landt gelegen.
0317 RA Bred.396; fol.1r en v
16230104
Verkoop door Joannes Wisselinck, in namen und als volm. der wol edlen erntvesten Henricken van
Graes und Margreten van Kuckelsheim zur Loberch und Geisterholte ehel., aan Warner Romp und
sijnen erven, van die halfscheidt des erfs und goets Nijenhuijs und daerbij gehorigen kottensteden
Tollenkamp genant, alsoe dieselve inden kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe, tusschen
Boinck und Hobinck sijn gelegen, waervan koper die andere halfscheidt van Twickeloe zu
Havicxbeeke oick erflich erholden.
0318 RA Bred.396; fol.15r en v
16230328
Fenneken Sluysen mit Diederick Dijnberch van Rhemen und Herman van Basten haar ohmen, als
verordente mombaren van Johan Sluysen, haerer Fennekens broeder, bekennen verkoft te hebben
aan Warner Romp, lysbet Roeijen(?) ehel., tegen averlatong anderer onderscheidtlicher rent- und
pantverschrijvingen, die halfscheidt van een renteverschrijving van 12 joachem dll. und 15 enckel
rijder gulden d.d. 2-12-1545, waervan Warner Romp die andere halfscheitt toestendich, sprekende
up het erf und goet Balckenschot in Meddehoe.
0319 RA Bred.396; fol.16r en v
16230328
Warner Romp, Lijsbet Roeijen(?) ehel., verklaren tegen averlatong eener renteverschrijvong opt
Balckenschot sprekende, verkocht te hebben aen Fenneken und Johan Sluijsen 1.die gerechte
halfscheidt van een rentebrieff van 3 cuhrfurster goltgl. jaerlix d.d. 1440; 2.een rentebrief van 4
molder roggen renten jaerlix d.d. 22-2-1554; 3.een rentebrieff van negendenhalven dll. renten jaerlix
d.d. 28-1-1587; 4.een pantverschrijvonge vande Loijckinck diepe moersch, staende mit 25 goltgl.
toe losen d.d. 1539; 5.een willebrieff vande Loykinck Brack, staende mit soeven goltgl. und 3 goltg.
toe losen anno 1535; 6.een hantschrift van 25 dall., daermit twie besegelde brieffe, resp. opte
Wernsinck mate en opte Braeck sprekende d.d. 1574; alle op het erff und guet Loijkinck, inden
kerspell Wenterschwick, buerschap Meddehoe gelegen.
0320 RA Bred.397; fol.32v
16240608
Berndt Sybinck bekent voor sich und Fenne sijn huisfrouw, in pantschap avergelaten und verkoft te
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hebben aan Henrick Reessinck en sijne huijsvrouw, een hoexken groenlandts, nemptlick een
ackermaell inden Sybinck Roumorsch, mit eener sijdt an Heerdinck Maet, mitter ander sijdt anden
Loyckink Esch gelegen, mit sijn toebehoer und gerechticheit, und dat pandtverkoperen int voer- und
naejaer t'selve gelijck haer ander hoylant mag weyden. Die loese een vierdell jairs thovoren toe
verkunden vorbeholden und demnae jaerlix op Pinxteren mitte summa van 80 dll. te loesen.
0321 RA Bred.397; fol.35v
16240703
Henrick Vos zu Meddehoe, Griete sijn huijsfr., bekenden verkoft te hebben aan Bernde Hobinck,
Henrick ehel., ses daler jaerlix op Philippi et Jacobi toe verschijnen, stellende daervoor
t'onderpande haren Langen Camp und het Bonenkempken, inden kerspel Wenterswick, buerschap
Meddeho gelegen, mit conditie dat, als die rente op Meij niet betaelt wordt, de rentkoeperen in statt
der renten die derde garve van de Langen Camps und des Bonenkempken uthnemen sullen. Die
loese een vierdell jaers thovoren toe verkunden voorbeholden, und demnae op Philippi et Jacobi 14
dage voer of nae onverhaelt, mitte summe van 100 dall.
0322 RA Bred.397; fol.35v en 36r
16240703
Stijne Wassinck, huysfrouw van Warners ten Broecke, mit Johan Elschot haren mombar, und sie
Stijne als moeije und mombarsche selle Joerden Vos, Aelken Wassinks ehel. nagelatenen kinderen
Jenneken, Coepen und Stijnen, und gemalte Jenneken und Coepe voor sich selfs, vermits Johan
Elschot voors. haren gelijckfals hiertoe erkorenen mombar, bekenden verkoft te hebben aan
Henricke Vos, Grieten ehel., haren der kinder voors. derdendeell der Vosses steden, gestaldt ihnen
dieselve van haren vader zal. angeërft is, inden kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe gelegen,
und koperen dieselve in besit ende gebruick hebben.
Op 29-10-1614 is voor Stadh.en ceurnoten erschenen Werner ten Broecke, die het vorengaande
heeft bestedigt.
0323 RA Bred.397; fol.40v en 41r en v
16240731
Erschenen die erentvesten Jan van Hagen, rentmeister der giestlicken goederen als volmr. der
Heeren Gedeputeerden der Graefschap Zutphen, die bekande gecedeert ende opgedragen te
hebben den edlen und erntvesten Peter Vincent Ripperda tho Vorden und jonffrou Anna van Eerden
ehel., dat erf und guet Wesselinck inden kerspel Wenterswick, buerschap Medehoe gelegen, mit
allen sijnen toebehoeren und gerechticheit, sampt reale possessie und genot desselven, gelijck dat
hierbevorens doer den possessoir der Vicarien Sancti Nicolai (gefundeert inden kercke tho
Wenterswick) van wijlen joncker Herman van Eerde als waerburge voer salige Jacob van Munster
tho Wahlien, voer die hoeftsumma van 50 enckele goltguldens ende 't verloep der renten van 5
molder roggen 's jaars ingewonnen, ende bij den possessoor der vicarie tot desen dach toe beseten
ende ten vollen gebruijkt is, etc.etc.
0324 RA Bred.397; fol.48v en 49r
16241011
Erschenen die ed.erntfesten Pouwel Meijer, capitain, als volmr. Jasparn Dapper, burgers der stadt
Deventer, Geesken Arndtsch sijn huysfrouw, und heft in namen sijnen principalen eheluijden
versocht approbatie und ratificatie van alsodane testamentaire dispositie als sie ehel. op 3-9-1624
hebben opgericht, raeckende die erven en goederen Boeijinck ende Camphuijs in kerspel
Wenterswick, buerschap Meddehoe gelegen.
0325 RA Bred.397; fol.56r en v
16241214
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Johan Simmeldinck bekent in pandtschap avergelaten und verkoft toe hebben aan Bernde Sewinck,
Naelken ehel., eenen kamp landes die Hulsbraecke genant, in Simmeldinck, boerschap Meddehoe,
kerspel Wenterswick gelegen, mit sijn sichtvrede, voort noottruftich, verner plaggenmat op anderen
Simmels sechtfrede, ses jaerlangh, op Martini integaen und op Martini 1630 t'leste toe eindigen,
onloesbaer. Mit conditie dat die pantkopere die derde garve daervan uthnemen, dorschen laten
sullen. Die loese nae omgangh der 6 jaren met die summa van 150 dll. te geschieden. (Is verandert
den 24-1-1626).
0326 RA Bred.397; fol.56v en 57r
16241214
Aerndt Waliens, genant Gesinck, Stijnen ehel., bekennen in pantschap verkoft te hebben aan
Bernde Sewinck, Naelken ehel., eenen kamp, die Braeck genant, bij Sewinck busch gelegen, zoals
pandtverkoeper die van Joost Simmeldinck in pandtschap is dragende, mit sijn toebehoer und
gerechticheit. Die loese een vierendeell jaers toevoren thoe verkunden beijdersijdts voerbeholden,
und demnae mitte summa van 200 dll.
Voorts erschenen Aerndt Waliens gen.Gesinck, und bekande voor sich und sijn huisfrouw,
obgemelte camp die Braeck gnt. van Berndt Sewinck gedurende die jaren sijner pantschap, in pacht
angenoomen toe hebben voer die derde garve, welcke Sewinck uthnemen, laten dorschen und
genieten sall.
0327 RA Bred.397; fol.58r
16241216
Herman Loykinck als gildemr. der buerschap Meddehoe, bekent voor sich und der gemeiner buer
van Meddehoe, tot gemeiner buer noottruft und betalong derselven pension an Maria van Basten
wed. zal. Henrick Onnekincks angewendt, verkocht te hebben aan Lamberts ter Stoltenborch,
Herman sijn huijsfrouw, een hoecxken veltgrondts vander gemeinte inden kerspel Wenterswick
buerschap Meddeho ant Hasenfelt, tusschen Roerts Huffeler und Stoltenborchs goirden gelegen.
0328 RA Bred.398; fol.11v
16250210
Frederick Antinck, Truije ehel., bekennen verkocht te hebben an den weerdigen heern Paulo
Aresdorfio en erven alsodane paerten landes ter halfscheidt, als voer desen van heren Borculoe
Vicario toe Borcloe, van desselven vicarien guet Rhoerdinck inden kerspel Wenterswick buerschap
Meddehoe gelegen, cum consensu superiorom eerst angekoft, te weten die alinge helfte vant
Huffeler, Papenhassel mit het binnen veldeken so het welcke binnen veldeken na der tijt vande
gemeente bij de vorsch. parcelen verkoft, mit derselven parcelen alinge alde und nije toebehoer.
0329 RA Bred.399; fol.7v
16260124
Johan Simmeldinck bekent voor sich en sijn huisfrouw Triene Wijskamps in pandschap sampt
rostlicken besit avergelaten und verkoft thoe hebben aan Bernde Sewinck, Naelken sijne huijsfrouwen, eenen kamp landes, die Hulstbraecke genant, in Simmeldinck, buerschap Meddehoe,
kerspel Wenterswick gelegen, evt.te loesen met de somma van 179 dlr.
N.B. In inv.nr.461 staat 312 dlr en heet de kamp land de Halfbraecke. Gerojeert 27-1-1727.
0330 RA Bred.399; fol.22r en v
16260506
Verkoop in pandtschap door Geerdt Sijbinck, Fenne ehel., aan Dierick Berninck, Willem ehel., van
een stucke bowlandts, die Sijbinck Brede genant, inden kerspel Wenterswick, buerschap
Meddehoe, opten Loickinck esch tusschen Herman und Elsken Loyckincks lenderie gelegen, mit
eenen einde an Eerdens Maet, mitten anderen ende an Loyckincks busch schietende, dergestaldt dat
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pantverkopere t'selve bowen,pandtkoepere averst die derde garve genieten sal. Die loese een halff
jaer thoevoren te verkunden voerbeholden, und demnae op Philippi et Jacobi 14 dage voor off nae
mitte somma van 250 dlr. toe loesen.
0331 RA Bred.399; fol.24v en 25r
16260517
Johan Simmeldinck, Trine ehel., bekennen in pantschap avergelaten und verkoft te hebben aan
Coepen ten Kreijll, Marrien ehel., een stucke lants, den Bleek gnt., in kerspel Wenterswick
buerschap Meddehoe opten Simmelts Esch, mit einen sijdt aen pantverkoperen Nijlande, mitten
ander sijdt anden Huppeler esch gelegen, mit eenen ende ant Simmelts goir, mitten anderen ende
anden hogen wech schietende, sampt toebehoer und gerechtigheit, onder conditie dat
pandtverkoperen, solange sie t'selve landt bouwen, pantkopere averst die derde garve nae
landtrechte genieten sal, edoch pandtkoeperen daervan 2 fijmen rogge (of ander product) metten
stro int darp leveren etc.etc.
N.B.Volgens inv.nr.461 voor som van 225 dlrs.
(20-1-1654: Joost Simmeldinck heeft dit stucke lants mit 50 dlr. verhoogt an Jan Laerbergh,
Geesken ten Kreijl ehel.
3-5-1697: Gerrit ende Maria Laerbergh bekennen van de halfscheit deeses capitaels ende interesse
door Berent te Cortschot ende Jenneken Tenckinck ehel., als erfgenamen van Coepe te Kreijl
voldaen en betaelt te sijn.
18-6-1697: Hend.ten Bengevoort als cessionaris van de erfgenamen van wijlen Jan van Graes,
bekende de resterende halfscheijd deeser obligatie door Derck Meenck ontfangen te hebben;
hebbende alsoo Berent te Cortschot de eene helfte deeses capitaels ende Meenck de andere helfte
uijtgelost).
0332 RA Bred.399; fol.35v en 36r en v
16260706
Otto Volmer, Wendele ehel., bekanden verkocht te hebben an Johan Boeink, Jenneken ehel.,
Hermen Rennerdinck, Jenneken ehel., Beernd ten Veltkamp, Aelcken ehel., Johan Rennerdinck,
Marrien ehel., und Johan Klumper, Wesselken ehel., ideren den gerechten vijftendeell van seeckere
stucken landes und kempe inden goede Poelhuijs, kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe
gehoerich, als nemptlick van drie kempe, den Störkemp genant, it. den Middelkamp und
Middelbuskamp, sampt haere Nije Mathe, daervan Gessinck die ander helfte toestendig, ant Entgoir
gelegen; vorbeholden dat koepern vors. under hun allen dat halve vrijseters gelt, holt, hoender,
halven gewontlicken dienst, schattong, voorts den halven Buerschen thenden, halven garfthenden
und anders den huijse Bredeforth uth het erf und guett Poelhuijs competeerende, averst den
garfthenden uth den Stoerkamp alleen dragen uthrichten und betalen sullen.
0333 RA Bred.399; fol.37v en 38r
16260708
Alefs Thonijs bekent voor sich und Jenneken sijner huysfrouwen, verkocht te hebben aen Herman
Grievinck sijnen sohne, Aelken ehel., haer alinge geseij, mestrecht sampt recht und gerechtigheit, als
hij en sijn huysfr. in und opten erve und guede Grievinck inden kerspel Wenterswick buirschap
Meddehoe tot dato deses gehadt, sampt alle huijsmans raeckheit totten huyse gehorich, mit alle
levendige have und beesten, voorbeholden ihnen verkoperen twie koene und een vercken, welck mit
Hermans und huijsfr. kuene und vercken te troge und velde sullen gevoedert und geweijdet werden,
sampt enige rackheit haer levenlanck te gebruicken und daer nae den koperen toe vervallen. Item
haer beijder levenlanck tot haerer nottruft und gebruick het Hagenstuck und den Huysacker, voort
den Beytell, waervan sie verkoperen dan noch die derde garve und schattong nae advenant
entrichten und betalen sullen.
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0334 RA Bred.399; fol.38r
16260708
Herman Grievinck Thonijssoon bekent voor sich und Aelken sijner huisfrouw, voer genoechsame
erstadong und recompens angenomen und gelaeft toe hebben, an statt und van wegen sijns Hermans
olderen naebenoembde schulde te betalen, als an Herman Loijckinck als schatboerer van verstane
contributie 56 dlr., anden voogt Moselage oick van contributie und schattung 33 car.gulden, anden
heere drost verstaen dienstgelt 30 dlr., aen Henrick ten Spoell oick van angegeven schattongs 20
dlr., und an sijne landtfrouw wedwe Wijgincks 150 daler.
0335 RA Bred.399; fol.51r en v
16261130
Erschenen Joannes Bijlevelt volm. der edlen und erentvesten Jurrien van der Veltz, Anna de
Bentinck ehel., voort jonfr. Theodora Buersen wedtwen van wijlen juncker Wulff van der Veltz, und
derselver dochter jonfr. Margareta van der Veltz, die bekande in nhamen sijnen principalen verkoft
thoe hebben aan Fernandus Ruilings Borckeloe und sijne erven, seeckeren drie diverse bloetthenden
uth die gueder Sijbinck, Schuerinck und Garverdinck, inden kerspel Wenterswick, buerschap
Meddehoe gelegen.
0336 RA Bred.400; fol.5v en 6r
16270206
Coene ter Walfahrdt bekent voor sich und sijnen huijsfrouwen in pantschap avergelaten und verkoft
toe hebben aan Thoeben Boesinck, Henrick sijne huisfrouwen, een stucke landes opten Walfardts
kamp, inden kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe, mit eener sijdt negst und ant thintbar(?)
stucke, mitter ander sijdt ander pantverkoperen landt gelegen sijnde, zijnde dit stuck van 6 schepel
saet, mit eenen ende ant Hermelinck Goir, mitten naderen ende ande Huninck stege gelegen. Die
lose mitte een summa van 200 dall. te geschieden. Mit voorbeholt dat pantverkoperen, solange sie
t'selve der geboer regieren, het landt voor de derde garve bouwen und cultivieren, sonsten
pantkoeperen t'selve in gebruick nemen, off eenen anderen verpachten und verdoen sullen mogen.
(22-5-1629 bekent Toebe Bosinck dieselve afgelost te sijn).
0337 RA Bred.400; fol.24v en 25r
16270531
Geerdt Warners, voor sich und mede als echte man und mombaer Geertken sijne huijsvrouw,
bekent voor een walbetaelte somma geldes rechter jaerlixer pension avergelaten und verkoft te
hebben aan Johan Roerinck, Elisabet Hardes ehel., 20 daler Bredefortsch geweerde, jaerlix op
philippi et jacobi te erschijnen, stellende daarvoer t'onderpande sijn erff und goet Warners goet gnt.,
inden kerspell Wenterswick, buerschap Meddehoe gelegen, voort alle sijn gereide und ongereide
gueder. Die loese moet plaats vinden mette somme van 400 dall. obgl. geweerden.
(24-5-1642: Elisabet Hardes bekent dat haer deze somma ten vollen betaelt is ende afgelost).
0338 RA Bred.400; fol.27v en 28r
16270614
Agnes Imgrondt, wetwe wijlen Joost Wehninck, met Andries Boesen stadholder als haren erkoren
mombaer, bekent voor sich und haren erven, verkocht te hebben aan Geerde Warners, Gertken
ehel., haer erf und guedt Warners guedt gnt., alsoe datselve inden kerspel Wenterswick, buerschap
Meddehoe tusschen Poelhuis und Master velt in sijner fohr und bepalong gelegen, mit eener ende an
Schulten van Huppels cavestede, mitten anderen ende oick an Poelhuijs schietende, mit sijn alinge
olde und nije toebehoer, voorbeholden den huijse ter Bredeforth uth enige stucken landes den
gewoontlicken thienden der garve und den Cloister te Buerlo anderhalf schepel marcksaets jaerlix.
0339 RA Bred.400; fol.31r
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16270628
Verkoop door Herman van Basten, Wychmuet Huijsinck ehel., an Herman Laerberch, Lijsken
ehel., Johan Cranen, Trinen ehel. und Berendt Romp sampt haren erven, van haer weijde die Alberts weijde genant in het kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe gelegen, mit eener sijdt ant
Deters broeck, mitter ander sijdt ander Balckerschoter buss, voorts an de Remens und gemeinen
wech und Russchemaets(?) goorden gelegen.
0340 RA Bred.89; fol.73v en 74r
16271109
Erschenen den erentvesten und welerwaerde Franciscus Wander Vijch als volmecht. van Laurens
Crommerbeen und Hinricksken Janssen eheluiden (volmacht voor Burgemeester, Schepen und
Rhaedt der Stadt Arnhem d.d. 18-11-1626) und referierde alsoe sijne principalen so voer haer selfs
als van wegen voorsr. Laurens onmondige kinderen angenomen hadden te betalen 1286 rijcx dall.
so wegens geleverde wahren als gepresteerde borgtochten an Johan de la Mere, coopman van
zijdewaren. Dat derwege comparant in nhamen und van wegen sijner principalen tot meerder
versekerongh vanden voorn. Johan de la Mere en sijne erven, in val van misbetalinge rechtens
verbonden hebben wilde het vierde deel ofte alinge andeel und contingent vant halve erff und guedt
Loijkinck, in de buerschap Meddehoe gelegen, mitsgaders derselven rechten, gerechticheden, apen dependentien, sampt pachten, niets daervan uijtgesondert.
0341 RA Bred.400; fol.38v en 39r
16271207
Otto Volmer bekent voor sich en Wendele van Basten sijner huisfrouw, verkocht te hebben aen
Herman Boeinck, Jutten ehel., dat halve erf und guedt Poelhuis, als nembtlick dat huis mit alle
getimmer, voort den Busch, den plats, die halve weijde, den kamp alsoe dieselve in sich gelegen,
den goorden, die lantdinckstee, die Dincksteger weijde, und die weijde bij den buss, zo als die inden
kerspell Wenterswick buerschap Meddehoe, is gelegen, mit eener sijdt an Geessinck, mitter ander
sijdt an Warners guet und ant Velt gelegen, mit eenen ende an Schulten van Huppels grundt, mitten
andern ende an Warners kempken schietende, mit den older zeegtvrede voor die uthdrift an den
wech. Noch hierneffens verkoft die Rouwe mathe alsoe die int Master velt is gelegen.
0342 RA Bred.400; fol.39r en v
16271207
Herman Boenck, voor sich und sijnen huisfrouw de rato caverende, bekent verkocht te hebben aan
Johan Hemkinck, Marien ehel., die gerechte halfscheit des halven erfs und guedts Poelhuis als
nemblick dat halve huis und alle halve getimmer, den halven buss, halve plats, halve kalver weijde,
den halven kamp, den halven goorden, halve Lantdinckstege, halve Dincksteger weijde, und halve
weijde bij den boss, gestaldt dieselve inden kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe zijn
gelegen, mit eener sijdt an Geessinck, mitter ander sijdt an Warners guedt und ant Velt gelegen, mit
eenen ende an Schulten van Huppels grundt, mitten anderen ende an Warners kempken schietende,
mitten halven olden gewoontlicken seegtvrede voer de uthdrift ander wech. Noch hierneffens verkoft
die halve Rouwe mathe, alsoe die int Mastervelt is gelegen.
0343 RA Bred.401; fol.7r
16280202
Verkoop door Warner Romp, Lijsbet Roijers ehel., an Henrick Haskers, Geesken Ebbinck ehel.,
van een hoymate het Vogenpuelken genant, also deselve inden kerspel Wenterswick, buerschap
Meddehoe is gelegen, tusschen wijlen Herman van Eerdens Voegelpoell und Boenck grond, mit
eenen ende an koeperen maet, mitten anderen ende an Hoebinck grondt schietende.
0344 RA Bred.401; fol.18r en v
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16280309
Verkoop door Rudolphus Theben, als volmr. Herman van Basten, Wychmoet Huijsink ehel., aan
Johan Cranen, Truien ehel., van eenen gueden, volkommen, ongecancellierden, ongeradierden und
onargwhanigen rentebrief van twie molder roggen erffrenthen jahrlicks uth den guede Loyckinck,
inden kerspel Wenterschwick, buerschap Medehoe gelegen, van Gertruidt und Mechtelt Loijckinck,
moeder und dochter verschreven, und op derselven versoeck van Aleffs van Rhemen und Herman
van Basten in uthhangenden groenen wasse versegelt in dato 1487, feria sexta na Sunt Lucien dach
virg.nus mit desselven alingen inholdt.
0345 RA Bred.401; fol.39v en 40r
16280606
Everhardt Dunnewoldt ten Balckenschot bekent voor sich en sijn huisfr. (boven en neffens voriger
verschrijvong van 100 car. gl. hoeftsum, ses und een oorts pension,inholts derselven d.d.
27-4-1614)rechter jaerlixer pension avergelaten und verkoft te hebben an Francisco Moselagen,
voogt thoe Wenterswick, Joanna Berninck ehel., ses daler jaerlix opten 6 Juny, edoch 14 dage daer
na onverhaelt, thoe erschijnen, stellende daervoor t'onderpande alle sijne gereede und ongereede
gueder. (9-5-1634: Dit is gepassiert und bij nieuwe verschrijving afgedaen).
0346 RA Bred.401; fol.64r en v en 65r
16281211
Franciscus Moselage als volmr. der heern Gedeputeerden der Graefschap Zutphen, als
administrateur der geestelicken goederen, bekent in naem en van wegen sijn principalen het volgende. Also die erentfeste Pieter Vincent Ripperda thoe Vorden und Buerse und junfrou Anna van
Eerden ehel., aan de tijtlicken possesseur der vicarien onser L.Vrouwen ende Sancti Nicolay,
afgedaen hadden alsodane verwin, als dieselve an seecker erf und goedt Wesselinck inden kerspel
Wenterswick, buerschap Meddehoe gelegen, hadde geobtineert (=verworven), und bij wijlen
Herman van Eerden als wahrburge voor zal. Jacob van Munster thoe Walien voor de hooftsum van
50 goldtgl. ende verloop der renten van 5 molder rogge 's jaers hadde ingenomen, derwegen dan
der gedachte eheluijden kraft voorgaender geholdener verdragh, sodane erf und goedt wederom
were ingeruijmt tegen ontfanck van genoechsame verneuginge wegen sodanen verwin. Dat de volmr.
overgelaten und verkoft hadde joncker Peter Vincent Ripperda, jonfrou Anna van Eerden ehel. den
origineelen rentebrief der 50 churfürster goltgulden, diewelcke wijlen Christoffer und Vijth van
Munster gebroederen uijt den erve und goede Berninck inden kerspel Wenterswick buerschap
Raetman etc.etc.
0347 RA Bred.402;fol.29r en v
16290508
Geerdt Warners, Geertken ehel., bekennen in pandtschap te hebben avergelaten und verkoft aen
Johan Heemkinck, Marien ehel., sijn verkoperen veltkempken, gestaldt t'selve inden kerspel
Wenterswick, buerschap Meddehoe, tussen Poelhuijsens kempe ind velt gelegen, mit sijn
toebehoren; voorbeholden dat pandtverkoperen t'selve kempken, solang sij naburlijck regieren,
bowen und koeperen die derde garve mitten stroe daervan ontfangen. Die loese een vierdell jairs
thovoren te verkunden beijdersijdts voerbeholden und demnae op Philippi et Jacobi mitte summa
van 300 dll. toe loesen. (23-6-1638: Jan Hemkinck bekent dat hem dese summa afgelost en betaelt
wehr).
0348 RA Bred.402; fol.37v en 38r
16290528
Verkoop door Coene ter Walfahrt, Hermken ehel., aan Henrick, Gehardt, Johan und Berendt
Wijginck, wijlandt Gerrit Wijgincks sonen, van het erf und guedt Walfahrt, gestaldt datselve inden
kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe, is gelegen, mit eener sijdt an Huijninck und
16 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 87 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Oud Rechterlijk Archief 1533-1811

Grevinck,mitter ander sijdt an Haefkes, mit eener ende ande Vaeltrijdt,mitten anderen ande Coeren
maet schietende, mit desselven toebehoer und gerechticheit, kommervrij,uthgenomen uth een stuck
van ongefehr een half molder geseijs tendens opten Walfardts Camp langs 't goir gelegen, den huijs
thoe Bredeforth de thiende garve,und uth den olden goorden sambt wuesten bulten sijnde
seegvreden, acht stuver, etc.
0349 RA Bred.402; fol.51r en v
16290701
Geerdt Sijbinck met Fenne sijn huijsfr., bekent in pandtschap avergelaten und verkoft thoe hebben
aan Geerdt ten Veltkamp, Naelcken ehel., ter eener und an Geerdt ten Straecke, Jenneken ehel., ter
andere halfscheidt, sijnen kamp, den Sijbinck camp gnt., inden kerspel Wenterswick, buerschap
Meddehoe, langs de Beke gelegen, mitten ende ande Voerwech tegen Berndt Bonen huis
schietende, voer doerslechtich und kommervrij, mit conditie dat pandtverkoperen solange sie
denselven der geboer regieren, gemelten Camp bowen, und pantkopere die derde garve mitten
stroo vant gewas desselven aftrecken und genieten sullen. Die loese een vierdell jaers thovoren te
verkundigen beijdersijdts voerbeholden, und demnae up Philippi et Jacobi 14 dage voer off nae,
mitte summa van 150 dll. te loesen.
0350 RA Bred.402; fol.56v en 57r
16290812
Lehnardt van Elverfeldt, Henneken Holsteins ehel., bekennen voor een walbetaelte summa verkoft
thoe hebben aan Franciscus Moselagen, vogt thoe Wenterswick, Joannae Berninck ehel., een
jaerlixer pension van 12 dll., den 12 augustus thoe verschijnen, stellende t'onderpande haer halve erf
und guedt Huninck inden kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe gelegen. Die loese ten allen
tijden tot believen der rentverkoperen mitte summa van 200 dll. te doen voerbeholden. (3-11-1629
bekent Franciscus Moselage van dese pennongen entricht und betaelt te sijn).
0351 RA Bred.92; fol.31r en v
16300406
Rudolphus Theben als volmr. van Conradi van Munster heeft eerder peinding, opbadungen en
inleiding gedaan in ¼e deel van het goed Loijkinck, in de buurschap Meddehoe gelegen. De zaak is
"van wegen troubels een tijt lanck opgeholden". Comparant heeft nu de eerste ruijmongh des
vierdendeels vant erff und guedt Loijkinck, Laurens Crommelbien -inwoner der stadt Arnhemtoebehorend, gebeden und erholden.
Hier van Berndt van der Wall, roedendrager der stad Doesborch, vermoge relation, Hendersken
Janssen van Zutphen, die versegelde wette voergelesen, diewelcke tot andtwoordt gegeven dat gaet
Laurents Crommebien an, und is geschiet den 5 Maij 1630.
0352 RA Bred.403; fol.29v en 30r
16300429
Herman Aleffs, Deve ter Lochte ehel., und Henrick und Geerdt Kocks als mombaers haers Deven
bij haren zal. ehman Bernt ten Lochte minderjarige kinderen, bekennen voor sich, haren pleegkinderen und erven verkocht te hebben aan Geerde Hentkinck(?), Mechtelt ehel., 11 daler jaerlix,
op Philippi et Jacobi tho verschijnen, stellende daervoor t'onderpande haere und kinder gueds de
Lochte inden kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe gelegen, mit desselven alinge toebehoer
und gerechtigheit.
0353 RA Bred.403; fol.43v en 44r en v
16300619
Verkoop door Berndt ten Kolstee, Jenneken ehel., und Henrick ter Kolstee, Aelken ehel., an
Derick Berninck, Willem ehel. ter eener, und Herman Schurinck, Gertken ehel., ter ander
16 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 88 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Oud Rechterlijk Archief 1533-1811

halfscheidt, van die Kolsteder wohnung, alsoe dieselve an huijs und hoff inden kerspel Wenterswick,
buerschap Meddehoe naest Boeijinck in sijne bepaling gelegen, mit eenen ende ant Hasenvelt,
mitten anderen an Lammerdincks Niers caetenstede schietende, und een kempken, het Hagens
kempken gnt., mit eene sijdt anden Boeijnck dijck, mitter ander sijdt ande Wesselinck mathe
gelegen, mit eenen ende an Brenge Hermans kamp schietende, alle mit derselven toebehoer und
gerechticheit.
0354 RA Bred.92; fol.54v
16300622
Rudolphus Theben als volmr. Conradi van Munster kraff sijnes erholden gerichtlicken verwies und
doergaender execution, hefft citation tegen Laurens Crommelbien inwhoner der stadt Arnhem, om te
sien und horen sijnen vierdendeel des erff und guedts Loijckinck, gelegen in de buirschap
Meddehoe, op Maendach den 12 anstaenden maents Julij alhier binnen Bredevoort, in Herman
Nachtegalen behuijsung gerichtlick gesubhasteerd und den meestbiedenden bij brennender keersen
verkofft.
Hier van Bernt vanden Wall, roedendrager der stadt Doesborch, die wette Hendersken Jansen
huijsfrouwen van Laurens Crommelbien voergelesen, die ter andtwordt gegeven, het gaet mijnen
man an, den 3 Julij 1630.
0355 RA Bred.92; fol.63r en v
16300712
Verkoop bij "brennende keerssen" op verzoek van Rudolphus Theben als volmr. van Conred van
Munster, van het vierdendeel des erffs und guedts Loijkink, gelegen in de buerschap Meddehoe,
Laurents Crommelbien toebehorend, sampt dessen olde und nije thoebehoer und gerechticheit.
Herman Loijkinck protestiert dat dese subhastatien und distractien hem in gienerlei manieren an het
sijne sall prejudicieren. Koper wordt Hans Voss voor 650 dalers; borge is Blesius Volmer.
0356 RA Bred.403; fol.58r
16301007
Verkoop door Theis Martens, Maria ehel., an den Weledle und Erentvesten Joncker Peter Vincent
Ripperda thot Vorden und Buerse, jonf. Anna van Eerden ehel., van haren verkoperen kamp, den
Thijskamp gnt., gestaldt dieselve inden kerspel Wenterswick buerschap Meddeho sijn gelegen, mit
eener sijdt anr Bueckers velt, mitten ander sijdt ant Binnenvelt, in sijnen voor und bepalong gelegen,
mit beijden enden ande gemeine wege schietende.
0357 RA Bred.403; fol.58r en v
16301007
Johan Haefken bekent voor sich und sijn huijsfr. rechter wetlicker schuld schuldich thoe sijn aan
Gerrit Bruninck die summa van 23 dlr. und eenen stuiver. Jan Haefken heeft daervoor aan Bruninck
verkoft het gantse gewas eens stucksken landes, het Santstucksken genant, inden kerspel
Wenterswick buerschap Meddehoe, Gelder esch, naest de wech und huijsacker gelegen,
uthbescheijden de derde garve voer den lantheer. Johan Haefken sal t'selve lant der geboer regeeren
und beseijen, und Bruninck die twie derde deele des gewasses metten stroo jaerlix aftrecken und
dorschen tot endtlicker voller betalong obg. somme und interesse.
0358 RA Bred.93; fol.7v
16310201
Erschenen Rudolphus Theben als volmr. Berendt Wehnincks mit rechte den 18 und 19 Januarij
doen penden ant erff und guedt Simmeldinck in de boerschap Medehoe gelegen, daervan die
anpendung den gebruickeren des guedt, als nemptlick Eliae Rauwers, Blesius Volmer, Johan
Boenck in Huppel, Herman Boinck, Berendt Wormskamp, Johan Sewinck, Arndt Hermeldinck,
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Luke Bonen, Johan Klumper, Herman Rennerdinck, Berent Schepers, Johan Gerwerdinck, Koepe
Kreijll, den provisoren van Lomans Maat, und Herman Laerberch angemeten, voer een binnen- und
een buiten jaers thende und vijff jahren achterstandts, jaerlicx vijftehalff molder roggen und bloedigen
thenden uth gemelten guedt verschenen, sampt schaden mit rechte, als hefft hie het pandt huidt dato
opgebadet, daervan een weete voer die eerste, anderde und derde opbadung nae landtrechte tegens
den gebruickeren des guedts voors. gebeden und erholden.
0359 RA Bred.404; fol.9v en 10r
16310218
Erschenen die Edele und erentfeste Everhardt Dunnewaldt thoe Balckenschot, Otto Volmer,
Warner Romp, Geert Sybinck gildemeester, Johan Lammerdinck, Geerdt Warners, Derick Schult
thoe Huppel, Johan Sewinck, Dierick Berninck und Johan Gerwerdinck, als geerfden und respective
ingeseten der buerschap Meddeho, kerspel Wenterswick, die bekanden voor sich, gemeinen
geerfden und ingesetenen der buerschap, krachtens een op 2 Sept. opgerichte verschrijvongh,
opgenomen te hebben een somme van 91 daler en daarvor in pandtschap avergelaten und verkoft
thoe hebben an Henrick ten Kolstee, genant ter Beke, Aelken ehel., een gaerden und huijsstede
alsoe dieselve van oldts und nijes begraven und in voerglte. buerschap und Master velt gelegen, und
pandtkoepere dieselve in besit und gebruick hebben, mit derselven toebehoer etc. Die loese een
vierdel jaers thovoren te verkunden beijdersijdts voerbeholden, und demnae op Martini mitte
somma van 131 daler toe loesen.
0360 RA Bred.93; fol.16r
16310218
Er is onlangs questie en misverstand erresen tusschen die Edle Ludwich und Johan Dunnewoldt
thom Balckenschot eens, ende Dierick und Berendt Berninck, vader und soon, sampt anderen
Diericks kinderen, anderdeels. Door tussenspraak van vreedlievenden heren und frunden is dit nu in
guete und frundschap bijgelagt dergestalt, dat Dierick Berninck, sijn huijsvrouw en kinderen, an
Lodwich Dunnewoldt van wegen sijnen bij gedachten irrongen und geschillen erledenen quatsuren,
smerten und artzteloons, eens voor all sulle entrichten die somme van 35 rijckdaler, und sijnen
moeder van weges harer verplegung eenen Rdall., daer thoe jegenwordige koste van wegen deses
accordts gedaen und angewendt, dragen und affdoen. Daarmede is alles onwedderroeplick versoent
und verdagen.
0361 RA Bred.404; fol.15r
16310307
Herman Grievinck Thoniss. bekande voor sich, Aelken sijner huijsfr., verkoft te hebben aan Johan
Decherinck, Fenne ehel., het jaerlicxe gewas (uthgesondert die derde garve) van een stuck landes in
Grievinck gehorich und inde buerschap Meddehoe kerspel Wenterswick gelegen, mit eenen ende
ande Swarte Bree, mitten anderen ende ande Horst schietende, dese Bree tusschen andere des
goedts lenderie gelegen ongefehr van anderhalf schepel saet, mitten stroo. Die loese een vierdel jaers
thoevoren te verkunden voerbeholden und demnae op Philippi et Jacobi 14 dage daernae
onverhaelt, mitte summa van 51 dlr. thoe loesen.
0362 RA Bred.404; fol.45 r en v
16311006
Verkoop door die weerdigen und erntvesten heer Libertus van Borcklo, vicarius tot Gronloe, an
Herman Schuerinck, Gertken ehel., van twie sijner bloedigen theinden, den eenen uth het erff und
goedt Schuerinck, den anderen uth Sybinck, beijde inden kerspel Wenterswick buerschap
Meddehoe gelegen, jaerlix op Lamberti verschijnende, mit derselven toebehoer, in aller gestalt sijn
E. dieselve vermoge protocols und updracht d.d. 30-11-1626 van Jurrien van der Veltz, Anna de
16 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 90 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Oud Rechterlijk Archief 1533-1811

Bentinck ehel., jongf. Theodora Buersen, wedtwe wijlen Wulff van der Veltz, und derselven dochter
Margreeten vander Veltz erflick erholden.
0363 RA Bred.405; fol.37v en 38r
16320920
Erschenen Rotger van Graes, undervoogt thoe Wenterswick, als volmr. van Jurgen Haselbroecks
voer sich und als gevolm. van Vijt und Herman Joesten gebroederen und Luinmeken(?) Joosten haer
suster, voorts van Jan Joosten ..., sone und mede erfgenaem van Joost Smit van Wenterschwick, die
bekande in namen und van wegen sijnes principalen verkoft te hebben an Elsken Gevers, wedtwe
sal. Gerrit Wygincks, haer kinder und erven, twie stucken groenlandts, die Colcks maet und Benge
maetken gnt., an und negst den anderen inden kerspel Wenterswick buerschap Meddehoe, mit
eener sijdt an koeperen guedt ten Walfahrdt, mitter ander an Theinck Maet und die Vaeltrijt in haren
bepalingen gelegen, mit eenen ende oick ant Walfahrdt, mitten anderen an Hermelinck goor
schietende, gestalt zij dieselve van haren olderen Joost Smit und Hendersken ten .... sijn angeervet.
0364 RA Bred.405; fol.43r
16321124
Erschenen Willem Hertoch, burger der stadt Gronloe, die bekande voor sich und Mechteldt sijner
huijsfr., verkoft te hebben an Henrick Waliens, Gertken ehel., 12 dlr. jaerlix op S.Martini 14 dage
daernae unverhalt, thoe erschijnen, stellende daer voor t'onderpande sijn halve erff und goedts
Hijinck inden kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe gelegen, voorts alle sijne gerede und
ongerede guederen. Die loese een vierdell jaers tevoren te verkunden vorbeholden und demnae op
Martini mitte summe van 200 dlr. toe loesen. (5-1-1638: Henrick Wahlien bekande dat hij voldaen
ende betaelt wehre).
0365 RA Bred.405; fol.44v
16321215
Willem Roecks, weduwe van Herman ten Brengenborch, mit Henrick ten Berkel hare mombaer,
bekende voor sich und hare kinderen voor een somme gelde (ten dele als nemptlick 50 dlr. so haer
zal. mans vader Johan ..... van Johan Berninck(?) d.d. 19-11-1579 opgenomen) rechter jaerlixer
pension avergelaten und verkoft te hebben an Henrick Willinck, Lijsbet Hardes ehel., 4 daler jaerlix
op martini. Stellende daarvoor t'onderpande haer guidt die Brengenborch inden kerspel
Wenterswick buerschap Meddehoe gelegen. Die loese een vierdel jaers tevoren te verkunden
voerbeholden, und demnae up Martini mitte summe van 59 dlr. toe loesen.
0366 RA Bred.406; fol.7v en 8r
16330131
Verkoop door Henrick Volmer, Loepken Kersenbroecks ehel., an Herman Berninck, Gertken
ehel., van haren verkoperen camp ongefehr van 7 schepel geseijs inden kerspel Wenterswick,
buerschap Meddehoe, mit eener sijdt naest Schuerinck grondt, mitter ander sijdt an des jr.Ripperda
landt gelegen, mit eenen ende ande Haverweijde, jr.Sondach van Munster toestendich, mitten
anderen an Schuerincks korte landt schietende, mit sijn toebehoer und gerechticheit.
0367 RA Bred.406; fol.8r en v
16330131
Verkoop door Geerdt ten Beytell, Lijsken ehel., an den Wel Edlen und Gestrenge Peter Vincent
Ripperda toe Vorden und Buerse, jonfrou Anna van Eerde ehel., van haer verkoeperen catstede
den Beijtell genant, sampt daerop staende huijs, inden kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe,
mit eenen sijdt negst koeperen grondt, mitten ander anden gemeinen wech gelegen, mit eenen ende
anden Grievinck Camp, mitten anderen ande Boeckens beke schietende, mit derselven toebehoer
und gerechticheit.
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0368 RA Bred.406; fol.13v en 14r
16330328
Johan Simmeldinck bekande voor sich und sijnen huijsfrouwen, in pandtschap avergelaten und
verkoft thoe hebben an Geerdt Heminck, Mechteldt ehel., und Willem Heminck, Berntken ehel.,
twie stucken landes in Simmeldink (inden kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe gelegen)
gehorich, dat eene die Hoffstede genant bij den Sewinck goorden gelegen, dat andere het Nijlende
gnt. opten Simmeldinck esch, negst het Bleck gelegen, mit derselver toebehoer und gerechticheit. Dit
mit conditie, dat pantverkoperen so lange sie denselven der geboer regieren, die selfs bouwen und
pantkoeper van alle gewas den derde garve uthnhemen und an pantverkoperen huijs dorschen
sullen. Die loese een vierdell jaers thoevoren te verkunden beijdersijdts vorbeholden, und demnae
op Philippi et Jacobi 14 dage voor of nae mitte summe van 180 dlr. toe loesen.
0369 RA Bred.406; fol.32r
16330607
Erschenen Geerdt Sijbinck voor sich und huijsfr., die bekande voor een somma geldes rechter
jaerlixer pension avergelaten und verkoft tho hebben ahn Henrick Kocks, Triene ehel., die derde
garve van alle gewas eens stuck landes den Sijbinck Voerkamp gen., langes den Loijkinck hoff
inden kerspel Wenterswick buerschap Meddehoe gelegen, durch den rentkoperen uth toe nehmen,
ahn rentverkoeperen huijs te dorschen und die fruchte kummervrij toe genieten. Edoch het stroo bij
den lande te verlaten. Die loese een vierdel jaers tevoren te verkunden voerbeholden, und demnae
op Pinxsteren 14 dage voer off nae mitte summa van 200 dlr. toe loesen.
0370 RA Bred.406; fol.38r en v
16330713
Verkoop door Henricus Baurman als volmr. van Geerdts Tolkamps, borgers der stadt Vreden, an
Herman Loyckinck, Gertcken ehel., van een stuck landes ongefehr van drie schepel geseijs, inden
kerspel Wenterswick buhrschap Meddehoe, inden Loyckinck ess mit eenen ende anden Loyckinck
busch, mitten anderen ende anden wech tegen Koepens landt aver schietende unt eenen sijdt an de
Sijbinck Brede d'ander sijdt langs Loijckensinck segge gelegen, mit desselven toebehoer und
gerechticheit.
0371 RA Bred.406; fol.49r
16331105
Erschenen Willem Hertoch burger tott Groll, die bekande voer sich und Mette sijnen huijsfr., voor
eene opgenomene und walbetaelde summa geldes, rechter jaerlixer pension avergelaten und verkoft
tho hebben an Henrick Wahlien, Gerdtken ehel., 15 dlr. jaerlicx op Martini toe verschijnen,
stellende daervoor t'onderpande haer halve erf und goedt Hijinck inden kerspel Wenterswick
buerschap Medeho gelegen. Die loese een vierdell jaers te voeren te verkunden voorbeholden, und
demnae op Martini 14 dage voer oder nae, mitte summa van derdehalf hondert dlr. toe loesen.
0372 RA Bred.407; fol.15v
16340306
Verkoop door Herman Berninck, Gerdtken ehel., ahn Henrick Willinck, Lijsbethen ehel., van hare
der verkoeperen twie bloedige thenden jaerlicx op Lamberti uth die erven und goederen Sijbinck
und Schuirinck inden kerspel Wenterswick buerschap Medehoe gelegen, verschijnende.
0373 RA Bred.407; fol.16r en v en 17r
16340308
Verkoop door Johan Sluysen an sijnen swager und suster Berndt Ruevekamp, Fenne Sluysen ehel.,
van twie versegelde originale rentverschrijvongen, beijde uth den erff und goede Loijkinck, inden
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kerspel Wenterswick buerschap Meddeho gevestet, eenen inholts van 4 molder roggen renth
jaerlicx op petri ad cathedram verschijnende, staende mit 61 enckele golden gulden d.d. 22-21554, den anderen inholdts van negendenhalven dall. renten jaerlicx op petri cathedra staende mit
135 dlr. te loesen d.d. 28-1-1587, mit derselven alingen inholdt. Waervan hem die helfte van vader
und moeder angeërft, und d'ander helft van Warner Romp den 28-3-1623 gecediert.
0374 RA Bred.407; fol.17r
16340308
Verkoop door Johan Schluysen voor sich, und Bernt Roevekamp, Fenne Sluysen ehel., an Herman
van Basten und Wijchmoet Huysinck ehel., van een originale rentverschrijvong van drie cuhrfurster
goltgl. renten jaerlicx op martini verschijnende, d.d. feria quinta post dominicam quasi modo anni
1440, mit daerdoer gehefften transfix und derselven alingen inholdt (uit het goed Loitink).
0375 RA Bred.407; fol.17r en v
16340308
Verkoop door Bernt Ruevekamp, Fenne Sluysen ehel., an Gerrit Rabelinck, Jenneken van Basten
ehel., van eene originall rentverschrijvong van negendenhalven dlr. renthe jaerlix op petri cathedra,
staende mit 135 dlr. te losen, d.d. 28-1-1587, mit derselven alingen inholdt (uit het goed Loitink).
0376 RA Bred.407; fol.19r en v
16340317
Erschenen Jenneken Vos, huijsfr. Johan Cruyskens, mit Peter Cloeck haeren mombaer, und
Grietken Vos oick mit glte. Cloeck haer mombaer, die bekanden van wegen hares vaderlicken angeerften andeels und gerechticheits des erffs und guedts Vosses steden, inden kerspel Wenterswick,
buerschap Meddeho gelegen, van haren oem Henrick Vos, Grietken ehel., thoe dancke vergenoegt
und betaelt te sijn.
0377 RA Bred.407; fol.27r en v
16340509
Erschenen der Edel und Erntfeste Everhardt Dunnewaldt, die bekande voer sich und Gertruidt van
Nijenhuijsen sijner huijsfr., voor een walbetaelte somma geldes rechter jaerlicxer pension
overgelaten und verkoft te hebben, an den erentvesten Francisco Moselage, voogt thoe
Wenterswick, Joannae Berninck ehel., 33 caroli gulden, jaerlicx opt Hoichtijt van Paeschen toe
verschijnen, stellende daer voor het guedt Balckenschot inden kerspel Wenterswick, buerschap
Meddeho ten onderpande en voort alle hare gerede und ongerede guederen. Die loese een vierdell
jaers tho voren te verkunden beijdersijdts voerbeholden, und demnae op Paeschen mitte somma van
550 gl. toe loesen. (1-4-1642: Die heer Ambtman Fran.Moselage bekande dat Jacob Dunnewolt
sijn E. dese verschrijvinge voldaen ende betaelt hedde).
0378 RA Bred.407; fol.31r
16340602
Verkoop door Gerrit Wolters, Hinneken ehel., ahn Herman Camphuis, Aelken sijner huisfrouw,
haren respective swager und broeder, van haer gerechte anpart quota recht und gerechticheit des
erfs und guedes Camphuis, inden kerspel Wenterswick, buerschap Medehoe, gestalt haer Hinneken
t'selve van vaeder und moeder angeerft und nagelaten is.
0379 RA Bred.407; fol.32v en 33r
16340630
Erschenen die Wel Edle und Gestrenge Henrick van Eck tot Harseloe und Middeler, opperjagermr.,
und bekande voor sich und sijnen erven, van den Edlen und Ernvesten Jurrien van Asbecke den
Jongern thoe Dravenhorst ontfangen te hebben die somma van 300 goltgulden ad 28 stuvers 't
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stuck. Und daervoor heeft hij ingeruijmt und overgelaten dat erf und goet Sewinck inden kerspel
Wenterswick, buerschap Meddeho gelegen, aller gestaldt die heren conventualen des Cloosters
thoe Grooten Bourloe 't selve in besit und gebruik gehadt und comparant bij ordell und sententie des
edlen Hoves van Gelderlandt tegens die Munsterschen heft erholden und ingewonnen. Alles met
expresse conditie dat Juncker Jurrien van Asbeck, infall die Munsterschen off Conventualen vors.
binnen die jaren van loese na landtrecht daertoe staende die vors. somme van penningen tot
redemptie an sijn edlen worden presenteren und erleggen, dieselve sonder contradictie glt. erf und
guet Sewinck in voriger qualiteit tot proufijt der heeren conventualen wederom verlaten sulle und
wolle.
0380 RA Bred.407; fol.50v
16341110
Erschenen Henrick Willinck, Lijsbet Hardes ehel., die bekanden vrijwillich onwederroeplick und
erflick gedoneert und gegeven thoe hebben, den Armen toe Wenterswick die somma van 50 dlr.,
jaerlicx mit derdenhalven dlr. onloesbaer te verpensioneren, stellende daer voor t'onderpand haren
kamp den Wessels goorden genant, ongefehr van een molder saet, inden kerspel van Wenterswick,
buurschap Meddeho, ant Bockers veld gelegen. Mit conditie dat ihnen donatoren und haren
kinderen vrijstaen sal haer levenlangh dieselve rente jaerlicx tot behueff der Armen uth te deijlen.
0381 RA Bred.407; fol.51r
16341110
Verkoop door Henrick Willinck, Lijsbet Hardes ehel., Jan Joosten ter Pelckwick voor sich
Merrijken sijner huijsfr., und Stijntken Molners mit Jan ter Pelckwick vors. haren mombar, und Jan
Joosten und Stijntken vors. voor haer Stijntkens suster Hermken Molners, aan Derick te Berckell,
Hillen sijner huijsfrouw, van eenen kamp, den Wessels goorden genant, ongefehr van een molder
saet inden kerspel Wenterswick buerschap Meddeho, ant Bockers velt gelegen, mit desselven
toebehoer und gerechticheit, voor kommervrij, uthgesondert derdenhalven dlr. jaerlicxer renten, van
50 dlr. hoeftsum, so den Armen daeruth verschreven.
0382 RA Bred.407; fol.58v en 59r
16341206
Gerdt Sijbinck bekent voor sich und sijner huijsfr. in pandtschap avergelaten und verkoft te hebben
an Henrick Willinck, Lijsbet Hardes ehel., twie stucke bouwlandes opten Sewinck esch inden
kerspel Wenterswick, buerschap Medehoe gelegen, het eene ongefehr van 3 schepel geseij, mit
eener sijdt langes Sewinck Kuijlacker, mitter ander langes Klumpers stuckschken gelegen, mitte
eenen ende ande Olde Beeke, mitten anderen anden Voerwech schietende, het ander stucke
omtrent van een schepel saet, aldernaest obgl. und in 't goedt Sybinck gehoerende Klumperstucke
ter eener, und mitter ander sijdt neegst Sewinck Bree gelegen, mit beijden enden oock naest 't vorn.
schietende. Die loese een vierdell jaers te voeren te verkunden voerbeholden und demnae up Jacobi
het kleinste stuckschken eerst mit 30 dlr., het ander mit die somma van 64 dlr. toe loesen.
0383 RA Bred.407; fol.60r en v
16341218
Jan Grievinck in Medehoe bekent voor sich und sijner huijsfr. verkoft te hebben an Henrick
Geessinck, und Henrick van Eerden, deren huijsfr., het roggengewas van ongefehr een half molder
saet die Westerbraecke genant, int erf und guet Esselinck inden buerschap Medehoe gehorich, op
anstaende S.Jacobi metten stro eenes afftetrecken, edoch den landtheer die derde garve hier van
voerbeholden. Verders bekent Jan Greevinck vorn. voor een walbetaelte summa geldes verkoft te
hebben ahn Henrick Geessinck, allenich een molder roggens Wenterswicksche maten op St.Jacobi,
hier binnen Bredevoort te leveren.
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0384 RA Bred.408; fol.19v
16350523
Verkoop door Herman van Basten voor sich Wijchmoet Huijsinck sijner huijsfr., ahn sijnen
schoonsoon und respective dochter Gerrit Rabelinck, Jenneken van Basten ehel., van eene originale
rentverschrijvongh van drie churfurster goltgl. renten jaerlicx op Martini verschijnende, in dato feris
quinta post dominicam quasi modo anni 1440 mit daerdoer geheften transfix und derselven alingen
inholt. Allergestalt dieselve hem Basten in dato den 8-3-1634 van Jan Sluijsen und Bernt
Roevekamp opgedragen und transportiert worden. (uit het goed Loitink).
0385 RA Bred.408; fol.33v en 34r
16350818
Verkoop door die ernveste und hoochgeleerte Joost van Graes als volmr. des weled. Reiner van
Raesfelt, heeren tot Middachten, Hervelds ende Roemberch, an die oick weledle und gestrenge
Peter Vincent Ripperda, heere tot Vorden ende Beurse, vrouw Anna van Eerden ehel., van alsulcke
schepell thijenden uijt die goederen Heerdinck ende Haeffkinck onder die Beurse goederen
gehoerende, ende uijt het erve ende goet Tjeinck, een vicarien goet sijnde, ofte sodane schepell
thienden, als oock bloedige thynden, so die hij constituant eenichsins in die buerschap Meddehoe
kerspel Wenterswick is hebbende ende bij denselven jaerlicx geheffet zijn worden, mit derselven
toebehoer und gerechticheit.
0386 RA Bred.408; fol.39r en v
16351113
Verkoop door Wendele van Basten, nagelatene wed. van Otto Volmer, met Adrian Poppinck haren
gekoren mombar, Henricus Rauwert richter thoe Stadtlohn, voer sich und als echte man und
mombar Henrica Volmer sijne huijsfrouwen, und Henrick Volmer, Loepken Poelhuijs ehel., voor
sich und die wedtwe Volmers voer haren anderen kinderen caveerende, aan Johan Camphuijs,
Grieten sijner huijsfr., van haer eijgen toebehorige goedt, het Loerdijck genant, inden kerspel
Wenterswick, buerschap Meddehoe an die Loersijdt, met allen desselven toebehoer, recht und
gerechticheit.
0387 RA Bred.98; fol.7v en 8r
16360204
Gerrit Rabelinck als cessie hebbende van sijn schoonvader Herman van Basten ende voort van
Berndt Ruevekamp, heeft de op den 3 deses angependete gerede guederen des guedes Loijkinck in
Meddeho huiden dato opgebadet ende dat om te hebben betalinge van binnen jaers verschenen
renten, te weten drie goltgl. und negendenhalven dallr., naer luijt segell und brieven hem
pandteijscher deswegent getransportiert. Hiervan op 5 febr. die wette gedaen tegens Herman
Loijkinck als gebruijcker und besitter desselver goedes.
(N.B. Diverse -beschadigde- vervolgstukken in de maanden februari en maart 1636 in inv.nr.98).
Bij de inschrijvingen van 3-3-1636 staat in de kant bijgeschreven: "Ao 1646 Den 16 Augusti
bekanden Gerrit Rabelinck dat Bernt Loijkinck hem dese renverschrijvingen alle t'samen affgelossed
......" (verder beschadigd).
0388 RA Bred.409; fol.9v en 10r
16360312
Henrick Vos voor sich und Griete sijnen huijsfr. bekent voor een walbetaelte summa geldes, rechter
jaerlixer pension avergelaten und verkoft te hebben aan Henrick Willinck, Lijsbet Hardes ehel., 3
dlr., jaerlix op Meij te verschijnen, stellende daervoor t'onderpande een stuck bowlandes ongefehr
van 3 schepell gesaijs, inden kerspel Wenterswick, buerschap Medehoe in Vos stede und inden
goorden naest Warner Rumps landt gelegen. Die loese een vierendeel jaers beijdersijts tevoren toe
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verkunden voorbeholden, und demnae op Philippi et Jacobi 14 dage daernae onverhaelt mitte
summa van 50 dlr. toe loesen.
0389 RA Bred.409; fol.13r en v
16360331
Verkoop door Gerdt Hijinck, Leenken ehel., Henrick Warners, Enneken ehel., Thonis Warners,
und Geerdt Krosenbrinck, Gertken Warners ehel., an Geerdt Warners, Gertken sijner huijsfrouw,
van haer verkoeperen andeelen, quoten, recht und gerechticheit der cavensteden het Speeckenslat
genant, inden kerspel Wenterswick buhrschap Meddeho tegen koeperen stede in sijner fohr und
bepalong gelegen.
0390 RA Bred.409; fol.21v
16360505
Verkoop door Johan ter Lochte, Anna ehel., item Maria und Hendersken Lochte mit Thijs ten
Rowkamp und Henrick Schepers hare oems und erkooren mombars, aan Geerdt Heminck,
Mechtelt ehel., van haer verkoeperen cavenstede die Lochte genant, inden kerspel Wenterswick
buerschap Medeho, tusschen Berckell und Slippert woningen gelegen, voor durchschlechtig und
kummervrij, uthbescheyden een stuck landes ongefehr van een schepel garsten geseys, Barckell
Dierick toestendich, item den huijs thoe Bredevoert 4 stuver weiniger een oort thins und lijfdienst
und der kercke to Wenterswick 6 stuver op Martini.
0391 RA Bred.409; fol.31v
16360620
Derick te Berckell, Hille ehel., bekende voor een walbetaelte somma geldes, rechter jaerlixer
pension avergelaten und verkoft te hebben an Henrick Willink, Lijsbet Hardes ehel., 2 daalder,
jaerlix op Philippi et Jacobi, 14 dage daer nae onverhaelt te verschijnen, stellende daervoor
t'onderpande haer erff und guedt te Berckell, in kerspel Wenterswick buerschap Meddeho gelegen.
Die loese een vierendeell jaers tevoren te verkunden voorbeholden, demnae op Philippi et Jacobi 14
dage voer oder nae mitte somme van 33 dlr. te loesen. (11-11-1638: Henrick Willinck bekent dat
hem dese somma afgelost und betaelt wehre).
0392 RA Bred.409; fol.32r en v
16360623
Herman Poelhuijs in Meddeho, Jenneken ehel., bekent voor een walbetaelte somma geldes, rechter
jaerlixer pension avergelaten und verkoft te hebben an Herman Boeinck, Jutte ehel., 15 dlr., jaerlicx
op Philippi et Jacobi 14 dage daer nae onverhaelt te verschijnen, stellende daervoor t'onderpande
een stuck landes omtrent van 6 schepel geseijs opten Poelhuijser Camp, tusschen Giessinck
goorden und Poelhuijser landt inden kerspel Wenterswick buerschap Meddeho gelegen. Die loese
een vierendeel jaers toevoren te verkundigen voorbeholden, und demnae op Philippi et Jacobi 14
dage voer oder nae mitte summa van 300 dlr. te loesen.
0393 RA Bred.409; fol.35v
16360709
Verkoop door Rudolphus Theben in nhamen und als volmr. des WelEdlen Henrick van Eck tot
Medler und Harseloo, jegermr. van Velouwen, schultis van Zutphen binnen und buijten, aan Johan
Hardes, Henrica Rumps ehel. und Fenne Hackenbroecks, wed. Johan.....rinks (beschadigd !) und
an Egbert Willinck, Aelken ehel., van 6 schepel roggen thende sampt bloedige thenden, jaerlix uth
den erf und guedt Schuijrinck inden kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe gelegen, verschijnendt.
0394 RA Bred.409; fol.58v en 59r
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16360831
Joh.Simmeldinck, Trine ehel., bekenden in pandtschap avergedragen und verkoft te hebben an
Herman Laerberch, Lijsken ehel., het Simmelinck Goor, een kempken in glt. Goor gelegen, und een
stucke groenlandt die Huijs hoffstede genant, alles in den guede Simmeldink gehorich, inden kerspel
Wenterswick, boerschap Medehoe gelegen, bij veronderpandongh sijner gerede und ongerede
goederen. Die loese een vierendeel jaers tevoren te verkunden voorbeholden und demnae op
Philippi et Jacobi mitte summa van 200 dlr. toe loesen. (20-1-1654 heft Joost Simmeldinck dese
met 55 dlr. verhoogt).
0395 RA Bred.409; fol.71r en v
16361125
Verkoop door Fenneken Sluijsen, wed. van zal. Berndt Ruevekamp, mett Herman van Basten haren
tott deser saeken erkorenen mumbar, an Gerrit Rabelinck, Jenneken van Basten ehel., van een
originelen pergamenen rentebrieff, van 61 enckele golden gulden, van Kerstgen Loijckinck ahn
Albert Dijenberch, Fennen sijner huysfrouwe d.d. 22-2-1554 gegeven und uth den goede Loijkinck
verschreven.
0396 RA Bred.410; fol.11v en 12r
16370216
Geerdt Sijbinck, Aelken ehel. und Henrick Sijbinck, Geertken ehel., bekennen in pandtschap
avergelaten und verkoft te hebben ahn Egbert Willinck, Aelken sijner huijsfrouwen, een stuck
bouwlandts, die kleine Oosterwandt genandt inden kerspel Wenterswick, buerschap Medehoe
gelegen, mit eener sijdt naest Loijckinck Houckkamp, mitter ander naest 't landt, so Boesinck in
pandtschap heft gelegen, mit eenen ende anden Goerdijcks Kolck, mitten anderen an Sijbincks
busch schietende, mit sijn toebehoer und gerechticheit. Die loese een vierendeell jaers to voeren te
verkunden voerbeholden und demnae op Petri 14 dage voer off nae, onverhalet mitte somma van 50
dlr. te loesen.
0397 RA Bred.99; fol.41v
16370315
Erschenen Berndt Wesselinck gewesen bouwman op 't goedt Wesselinck, und bekande rechter
wetlicker berekender schuldt schuldich te sijn Gerrit Wesselinck die summa van sestijn dallr.
weiniger eenen str., gelaeffde dieselvige aver drie weeken à dato deses gewisslick und onfeilbar te
betalen, bij veronderpandongh sijner goederen und peen van reale und parate executie.
0398 RA Bred.410; fol.29v en 30r
16370519
Erschenen Henrick Volmer die bekande voor sich und Loepken Kersenbroecks sijner huijsfrouw,
verkoft te hebben ahn Andries Poelhuis, Deloff Willinck ehel. und ahn Derisken Rumps wed. van
zal. Gerrit Poelhuis, jederen ter halfscheidt sijn, sampt mitbeschreven, andeell quote recht unde
gerechticheit van de pandtschap an die Sibinck mate, voort den thienden deell vande pandtschap
ende belagte penningen ahn Deterinck, Camphuijs und andere parzelen, die in sulcken qualiteit
vande Van Munster dependeren, daevan den cedenti noch een thijndendeell egendomblick
toekompt.
0399 RA Bred.410; fol.38r en v
16370812
Sibert Nunninck, rentmr. des huijses Krechtinck, bekande in nahmen der semptlicke kinder und
erfgenahmen wijlen junckeren Sondach van Munster thoe Krechtinck und Wahlien in pandtschap
avergelaten und verkoft toe hebben ahn Blesius Volmer, Aelken ehel., sijner prinzipaelen
toebehoerige weijdeken inden Galgenbrakers Kamp, item een Goordenken daerbij inden kerspel
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Wenterswick buerschap Medehoe gelegen, gestalt Thonis ten Hobbenack t'selve in gebruick gehadt
heft. Die loese een vierendeell jaers te voeren te verkunden voerbeholden, und demnae op Martini,
14 dage voer off nae onverhaelt mitte summa van 100 dlr. neffens 36 str. gerichtskosten te loesen.
0400 RA Bred.410; fol.48r en v
16371220
Henrick Sybinck, Gertken van Huppell ehel., bekande voor een walbetaelte summa geldes rechter
jaerlixer pension avergelaten und verkoft te hebben ahn Gerrit Rabelinck, Jenneken van Basten
ehel., 12 dlr., jaerlix op Jacobi toe verschijnen, stellende daervoor t'onderpande een stuck
groenlants die Gosen Mors genant, inden goede Sybinck gehoerende, und achter den Sijbinck
Kamp gelegen. Die loese een vierendeell jaers te voeren te verkunden voerbeholden, und demnae
op Jacobi 14 dage voer off nae onverhalet, mitte summa van 200 dlr. te loesen.
0401 RA Bred.410; fol.51r
16380108
Erschenen Johan Gerritsen, Mette Lamberts ehel., und Berndt Liefferdinck als ohm und angeboren
mumbar van zal. Willem Hertochs nagelatenen onmondigen kindts oock Willem Hertoch genandt,
die bekanden voor sich und haren resp. pleegkinde, und erven verkoft te hebben ahn Henrick
Wahlien, Gertken ehel. het halve erf und guedt Hijinck inden kerspell van Wenterswick, buerschap
Medehoe gelegen, mit eener sijdt (int geheell) langs Bruggenkamp, mitter ander langes die Beke
gelegen, mit eenen ende anden wegh nae Warrierdinck, mitten anderen nae Berninck schietende, mit
sijn olde und nije toebehoer und gerechticheit, voor kummervrij, voerbeholden uth het geheele goedt
den huijse ter Walfahrdt 5 schepell gewontlicken sackthenden, sampt bloedigen thenden, und uth
een half stucksken inden esch gelegen die thijnde garve, voorts gemeine heeren beswehr etc.
0402 RA Bred.410; fol.58r
16380215
Hinderick ten Nijenhuijs bekent voor sich und Gertken sijner huijsfrouw, voer een walbetaelte
somma geldes rechter jaerlixer pension avergelaten und verkoft te hebben ahn Johan Schulte te
Huppell, Jenneken ehel., 6 dlr., jaerlix op Philippi et Jacobi toe verschijnen, stellende daervoor
t'onderpande sijn toebehoerige wohninge het Nijenhuijs genant, mit sijn toebehoer und gerechticheit
inde buerschap Medehoe, kerspel Wenterswick gelegen. Die loese een vierendeell jaers te voeren
te verkunden voerbeholden, und demnae op Philippi et Jacobi, 14 dage daernae onverhaelt, mitte
somma van 100 dlr. te loesen.
0403 RA Bred.410; fol.60r en v
16380301
Erschenen Tonnis Selkinck und Gert ten Medeholdt, und exhibieren een verdrach d.d. 6-9-1637
opgericht, aldus: Op huiden geholden een verdrach tussen Gerdt Meddeholt en sijn huysfrouw ende
den vader Dijrick ten Barckell ender sijde ende ander sijdes den swager Tonnyss Sellekinck ofte
Veltbom wegen hor erfenisse van den goede ten Barckell so huis hof lant saedt schulden ende
unschulden, also dat Gerdt Medeholt sall betaelen an het unmundige kindt getuiget van Thonnijs
Sellekinck ende Trina ten Barckell geheten Gertken, de somma van 50 dlr. ende dat als het kindt tot
sijnen jaren offte ten bestade commet, ende soet godt schickede dat het kindt binnen den tijt quam
te sterven, sal Meddeholt den vader Tonnis Sellekinck connen betalen met de somma van 40 dlr.
Ende Gerdt ten Meddeholt sall jaerlix betalen dre dlr. intresse ten behoeve ende underholt des
kinder voerbenoempt up Michaelij. Vorder is bescheiden dat Gerdt Medeholt und huijsfrouw Elske
horen vader Dijrick ten Barckell sijn levenlanck in kost ende klederen underholden ende versorgen
sollen. Ist oock bescheiden so Willem ten Brengenbarch wal hadde te pretendeeren, sollen beijde
parthijen te gelijcke staen ende afdragen. (25-6-1652: Tonnis Sellekinck bekent dat Geert
Meddeholt hem dese 40 dlr. betaelt).
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0404 RA Bred.410; fol.61r
16380301
Verkoop door Jan Roeters, Naele ehel., und Berndt ter Horst, ahn Gerdt ten Meddeholdt, Elsken
ehel., van een stuck landes ongefehr van 3 schepel saet inden kerspel Wenterswick, buerschap
Medehoe, mit eener sijdt an Arndt ter Stegen landt, mitter ander an Jan Herbers landt gelegen, mit
eenen ende nae 't Masterveldt, mitten anderen an t'Jeinck pas schietende, mit sijn toebehoer und
gerechticheit.
0405 RA Bred.410; fol.62r en v
16380315
Verkoop door Johan Roeters an Berndeken Bonen, naegelatene dochter van Henrick Bonen, van
eenen goorden den Krosen goirden off Boijker hoffstede genant, inden kerspell Wenterswick,
buerschap Medehoe, int Veldt tusschen den Hobbenack, t'Weijenboom und Wormskamp gelegen,
mitt sijn uthdrift, toebehoer und gerechticheit.
0406 RA Bred.410; fol.62v
16380315
Gosselick ter Stroet, Jan Schroers und Jan Bonen als mumbaren van Berndeken Bonen, bekanden
voer sich und in nahmen glte. Berndeken voer een walbetaelte summa geldes rechter jaerlixer
pension avergelaten und verkoft te hebben an Henrick Roeters, 2 dlr. jaerlix op Meij toe
verschijnen, stellende daervoer t'onderpande glte. haerer pleegdochters stedeken den Krosen
Goirden inden kerspel Wenterswick buerschap Medehoe gelegen. Die loese een vierendeell jaers te
voeren te verkunden voerbeholden, und demnae jaerlix op Meij mitte somma van 36 dlr. te loesen.
0407 RA Bred.410; fol.66v en 67r
16380419
Verkoop door Roloff Hermelinck, Johan Bonen und Berndt Harmelinck, als bestevader und resp.
mumbaren van zal. Berndt Bonen naegelatene kinderen Arndt und Willemken, ahn Johan ter Slippe,
Willem ehel., und Geerdt ter Hilte, Aelen ehel. van die Slippers stede, inden kerspel Wenterswick,
buerschap Medehoe gelegen mit derselven toebehoer und gerechticheit.
0408 RA Bred.410; fol.67r
16380419
Johan ter Slippe, Willem ehel., und Geerdt ter Hilte, Aelken ehel., bekanden voor een walbetaelte
summa geldes rechter jaerlixer pension avergelaten und verkoft te hebben ahn Henrick van Eerden,
Elsken sijner huijsfrouw, dertijndenhalven dlr., jaerlix op Meij toe verschijnen, stellende daervoor
t'onderpande die Slippers stede inden kerspel Wenterswick, buerschap Medehoe gelegen. Die
loese een vierendeell jaers te voren te verkunden beijdersijts voerbeholden und demnae op Meij 14
dage voer off nae onverhaelt, mitte somma van derdehalfhondert dlr. te loesen.
(9-11-1639: Jan ter Slippe heeft dese halve stede an Henrick van Eerde opgedragen. 14-4-1640:
Geert ter Hilte heeft an Henrick van Eerde een nieuwe pandtverschrijvinge gedaan en dese te loesen
met 175 dlr.).
0409 RA Bred.410; fol.85v
16380816
Verkoop door Willem Bonen, voorts Arnt und Willemken Bonen, und sie Willemken mit Willem
Bohnen haren ohm, an Berendeken Bonen, nagelatene dochter van zal. Henrick Bonen, van haer
comparanten recht und gerechticheit sampt alinge versterf vanden Krosen goorden, off Boijker
hofstede genant, inden kerspel Wenterswick, buerschap Medehoe, int Veldt tusschen Hobbenack,
t'Weyenboom und Wormskamp gelegen.
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0410 RA Bred.411; fol.3v en 4r
16390117
Verkoop door Henrick Mentinck und Joost Volmer in namen und als volmr.s van Geesken Arents,
wed. wijlen Jasper Dappers ahn Aelken Gevers wed. van zal. Derick Abbinck, van dat erff und
guedt Boinck und die catenstede Camphuijs, beijde inden kerspel Wenterswick buerschap
Medehoe gelegen mit derselven toebehoer und gerechticheit.
0411 RA Bred.411; fol.11r
16390214
Erschenen Jan Haefkes, die bekande voor sich und sijner huijsfrouw, schuldig te sijn aan Aelken
Gevers wed. van zal. Derick Abbinck, die summa van 60 dlr., waervoor Haefkes glte. Aelken
Gevers vermits desen geset ende stelt een stuck bouwlandts die Ileberges Bre genant inde kerspel
Wenterswick buerschap Medehoe gelegen, omtrent van 2 schepels geseij, welck stuck Haefkes
jaerlix beseijen und regieren, waervan sie Aelken vors. acht jaeren nae den anderen volgende,
wannehr die derde garve voor den landtheer eerst afgetrocken, het gewas metten stroo sall heffen
und boeren, und die glte. 60 dlr. hiermede doot, quijt und betaelt sijn.
0412 RA Bred.411; fol.20r
16390328
Jan Sewinck, in nahmen sijner huijsfr. moeder Naelken, bekent verkoft te hebben ahn Berndt
Wahliens, Naelken ehel., eene pandtverschrijvingh also dieselve in dato den 14-12-1624 van Arent
Wahliens genant Gesinck op Berndt Sewinck, Naelken ehel., gerichtelick verschreven, inholdende
van 200 dlr. op eenen kamp die Braeck genant, alles inholts obgl. verschrijvongh.
0413 RA Bred.411; fol.35r
16390711
Verkoop door Herman Camphuijs, Aelken ehel., ahn Gosselix Derick, Hille sijner huijsfr., van die
gerechte helfte vanden Dingencamp ende Dingenmate, item die gerechte halfscheit van die
Venebraeck, alles inden kerspel van Wenterswick, buerschap Medehoe gelegen, mit derselver
toebehoer und gerechticheit.
0414 RA Bred.411; fol.43v
16391008
Erschenen Geert Sybinck, Aelken Camphuijs ehel., und sie mit Peter Cloeck haren mombar, die
bekanden dat sie vrijwillich malkanderen betuchtiget hebben wilden, gestalt dat daer hij Sijbinck
sunder lijfs erven eerst dodes verscheiden wurde, sijn huijsfrouw Aelken alle sijne nalatenschap
erflick erholden und genieten sall. Daer averst Aelken Camphuijs voors. sonder lijfs erven eerst
doodes verscheiden wurde, als dan haer eheman alle gueder sijn levenlanck tuchtwijs hebben und
gebruijken sulle und nae desselven doodt, dieselve wederom op haer Aelkens naeste bloet und
verwanten devolvieren und vererven sullen.
0415 RA Bred.100; fol.170r
16391010
Henrick Sijbinck bekande voor sich und sijnen erven rechter wetlicker schuldt schuldich der
wedtwen Aelheit Gevers die summa van 49 dall., herkomende van verstaenen thynden, gelaeffde
daer van tegens anstaende Meij 1640 d'halfte und die andere halfscheidt in twie naestvolgende
jahren gewisslick und onfeilbaer te betalen, bij veronderpandongh aller sijner gereiden und
ungereiden goederen und peen van reeale und parate executie, als of die selve mit allen rechten
daervoor ingewonnen und uthgesleten wahren.
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0416 RA Bred.411; fol.46v en 47r
16391107
Verkoop door Herman ten Lemmenes, Marrie ehel., voort Jan und Hendrick ter Stegge, und Derick
Schulte van Huppell in nahmen und als mumbar van Herman ter Stegge, minderjaerich, ahn Geert
Harbers, Elsken ehel., van een huijs und daerbij gelegenen goorden an het Buekesfelt, naest
Grievinck goorden und die Slippe gelegen, und een stuck landes omtrent van 3 schepel geseij op het
Cornder tusschen koeperen und t'Tjeincks landerijen gelegen, mit eenen ende ant Mastervelt, mitten
anderen ahn t'Jeincks pas schietende, alles inden kerspel Wenterswick, buhrschap Medehoe
gelegen, kummerfrij, voerbeholden uth het huijs gewontlicken lijffdenst, een roockhoen und twie str.
min een oort thins jaerlix.
0417 RA Bred.411; fol.47r
16391109
Verkoop door Jan ter Slippe, Willemken ehel., an Henrick van Eerde, Elsken ehel., van hare
gerechte helfte van Slippe steden sampt alinge toebehoer, waervan Geert ter Hilte die ander helfte
toestendich, mit derselven toebehoer und gerechticheit, inden kerspel Wenterswick, buerschap
Medehoe, mit eener sijdt naest die Lochte, mitte ander naest die Boekes beke gelegen, mit eenen
ende ant Boekes veldt, mitten anderen ande Boekes beke schietende, kummerfrij, voerbeholdens
uth den Schoppengoorden gewontlicken lijffdenst.
0418 RA Bred.411; fol.57r en v
16400125
Erschenen Rotger Romp uth nahm sijnes vaders Johan Rump und bekende op 18-5-1639 met
Gerhardt Velthuijs licentmr. overkomen te sijn, dat de thende uth Boeinck in Huppell, den thenden
uth die Hoeve in Medehoe, item den tenden uth Mentinck in Darpbuhr, alle tot het drostambt Ahuijs
gehoerende, so hij vander jegermr. Eck voor desen ahn sich verworven, ten allen tijden met die
penningen daervoor hij dieselve ahn sich gebracht luidt protocol, nemptlick mit die summa van 540
dlr. wederom sollen mogen gelost werden.
0419 RA Bred.411; fol.58r
16400130
Verkoop door Berndt ten Brengenborch ahn sijnen broeder Johan ten Brengenborch, Mette ehel.,
van sijns verkoeperen alinge recht und anpart vande Brengenborch, gestalt die selve inden kerspel
Wenterswick, buerschap Medehoe gelegen und ime voer sijn kindes deell daervan enichsins
competierende gewest.
0420 RA Bred.411; fol.66r en v
16400328
Jan Simmelt bekent voor sich und sijner huijsfrouw in pandtschap avergelaten und verkoft te hebben
ahn Geerdt Wormbskamp, Webbe ehel., die Wormbskamp wohninge, gestaldt dieselve int geheel
tusschen pandtverkoeperen und Schulten van Huppelen erffen und goederen inden kerspel
Wenterswick buerschap Medehoe gelegen, voor kummerfrij, uthbescheiden den huijse Bredevoort
7 str. thins, und een vastelavents hoen. Die loese een half jaer te vooren te verkundigen
voorbeholden, und demnae op Martini 14 dage daernae onverhaelt, mitte summe van 700 dlr. te
loesen. Sijnde in dese summe mede ingerekent twie gerichtlicke verschrijvinge, die eene d.d.
30-9-1601 ter summa van 150 dlr. van pandtverkoeperen vader Joost Simmeldinck an Willem ten
Hagen, Naelen ehel., verschreven, d'ander d.d. 23-2-1611 gelijckfals van pandtverkoeperen vader
ahn zal. Johan ten Wormbskamp glt. pandtholderen vader, oock ter summa van 150 dlr. Vorders
bekende glte. Jan Simmelt, also pandtholder Geerdt Wormbskamp een schoppe op glte. cavenstede
Wormbskamp getimmert, dat dieselve tijt der loese onbespiert pandtkoeperen afftrecken sollen
mogen.
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(13-3-1654: Desen pandtschillinck noch mit 130 dlr. verhooget, vermoge protocoli; Het hier over
de resp. acten van 13-3-1654 en daer op gevolgde cessie off verbant van Wormbskamp op den
22-6-1696 gepasseert ten profijte van Willem Walien).
0421 RA Bred.411; fol.67r
16400414
Geert ter Hilte, Aelken ehel., bekent in pandtschap avergelaten und verkoft te hebben an Henrick
van Eerde, Elsken ehel., die gerechte halve Slippersstede, waervan pandtkoeper die ander helfte
toestendich, inden kerspel Wenterswick buerschap Medehoe gelegen. Die loese een vierendeell
jaers te voeren te verkundigen voorbeholden und demnae op Meij mitte somma van 175 dlr. te
loesen. (17-12-1663: Jan van Eerde bekent dat hij als erfgenaem en soon van zal. Henrick van
Eerde van dese obligatie is voldaen en betaelt).
0422 RA Bred.411; fol.69r
16400430
Berndt Loijkinck bekent voor sich, Henrick sijner huijsfrouwen, voor eene walbetaelte summa
geldes, rechter jaerlixer pension avergelaten und verkoft te hebben ahn Geert Wijbers, Anna ehel.,
achtenhalven dlr., jaerlix op Meij Philippi et Jacobi te verschijnen, stellende daervoer t'onderpande
sijnen halven Hogen kamp in Loijkinck inden kerspel Wenterswick buerschap Medehoe gelegen
gehoerich, voorts alle sijne gereide und ongereide gueder. Die loese een vierendeell jaers te voeren
te verkundigen voorbeholden, und demnae op Meij Philippi et Jacobi 14 dagen onverhaelt, mitte
summa van anderhalff hondert dlr. te loesen.
(10-3-1649 bekent Geert Wijbers dat Bernt Loijkinck hem dese summa affgeloest ende betaelt
heeft).
0423 RA Bred.411; fol.76v en 77r
16400608
Verkoop door Johan Wennekinck, Geesken ehel., Herman ter Stoltenborch, als man und mombar
Henneken Wennekinck, Wendele Wennekinck mit Jan Rump haren mumbar, und Herman
Stoltenborch voors., cavierende voor Koepe Wennekinck, und Jenneken Wennekinck mit Frerick
Wennekinck haren tegenwoordigen eheman, cavierende voor haer Jennekens kinder bij zal. Henrick
Wennekinck haeren ehman geprocreert, naemptlick Tonnis, Herman, Hinrick, Koepe und Hilleken
Wennekinck, an Henrick Kocks, Trine Huetinck ehel., van haer alinge gehele recht und gerechticheit
van het stedeken Wennekinck inden kerspel Wenterswick buerschap Medehoe tusschen Henrick
van Eerdens grundt und die Walfahrt ande Heelstrate.
0424 RA Bred.411; fol.91v
16401027
Verkoop door Henrick Huijninck, Jenneken ehel., ahn hare resp. broeder und swager Jan
Huijninck, Geesken ehel., van het alinge anpart recht und mesrecht, als haer sal. vader Lubbert
Huijninck an comparanten gecediert und avergelaten vandt Huijninck.
0425 RA Bred.411; fol.98v en 99r
16401211
Verkoop door Henricus Rauwerts als erfuther van die nalatenschap van zal. Derick Lebbinck,
Willem Rauwerts gewesene ehel., voorts Johan und Henrick Rauwerts, Berntken Rauwerts mit
haren broeder Henrico Rauwerts vors. haren mumbar in absentie haeres ehmans, und sie
comparanten voor Matheus Rauwerts absent, de rato cavierende, Henrick Bekinck uth den nahme
van sijn schoonmoeder Jenneken Rauwerts, daervoor de rato cavierende, Henrick Rowhoff, Reiner
Grievinck, cavierende voor sijne mede erfgenamen, und Bernt ter Woordt, als erfgenamen van zal.
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Derick Lebbinck und Willem Rauwerts ehel., an Derick Schulte van Huppell, Lummeken Schulten
ehel., van die Schoppers kavenstede tusschen t'guidt Simmeldinck und Wormbskamp inden kerspel
Wenterswick buhrschap Medeho gelegen.
0426 RA Bred.412; fol.12r en v
16410213
Verkoop door die WelEdel und gestr.Rudolph van Munster tott Wahlien, capitein, und juffr.Anna
van Welfeldt ehel., sampt voor sijn weledle samptlicke gebroederen und susteren, ahn Blesius
Volmer, Aelken van Munster ehel., van eene cavenstede die Beijerijn genant, sampt daeran gelegen
kampen, den Horster kamp, Langen kamp ende Korten kamp inden kerspel Wenterswick,
buhrschap Medehoe in eene hegge gelegen und begrepen, schietende met den eenen ende an den
kamp so die vrouw van Eerde toekompt, mitt den anderen ende an den kamp so tegenwoordich
noch onder die Horst gebruijckt wordt, met die eenen sijdt langs het Horster veldt, mitt die ander
sijdt langes die Beijerije welcke naer het Masterveldt rondtom in hare bepalinge gelegen, mit
derselven parzelen recht ende gerechticheit.
0427 RA Bred.102; fol.22v en 23r
16410218
Johan Wiginck als volmr. van Henrick Sijbinck, bowman des hoffhorig goedes Sijbinck, geeft te
kennen hoe dat sijn principael en sijne voorolderen voor veele jahren sich in seer grote verscheidene
schulden hebben bediept, het welcke causiert (=veroorzaakt) dat Henrick Sijbinck dagelix mit
pendinge gemolesteert wordt, sulx datt hem onmogelick is dese vexatie (=kwelling) langer te lijden,
jae liever allet sijne dat hij tegenwordich heft ende waertoe die creditoren mochten berechtiget sijn
hunlieden wolde cedeeren om alsoo ontslagen te worden van molestatie. Hij suppliceert (=smeekt) 't
gericht tegen alle creditoren, die op Henrick Sijbinck off sijn goederen gehadt hebben off noch op
huijden meinen te hebben enigerhande actie, vorderinge ende interesse, toe decernieren (=besluiten)
om op eenen sekeren bequamen dagh tijtt ende stonde voor haer selves off hare volmrs. bij peen
van een ewich stillswigen te comparerren, all haer schijn ende bewijs te tonen, ende uth cracht van
dien hare actie intenteren (=aanwenden) ende voorts doen als sij raetsam sollen vinden.
0428 RA Bred.102; fol.23v
16410218
Erschenen Henrick Sijbinck die bekande voor sich, sijn huijsfrouwe und erven uth craft sekerer
obligatie schuldich te sijn aen Jan Haefkes, Derisken Brussen ehelieden, die summa van 50 daler;
gelaefde dieselve neffens daerop verstaner interesse over 14 dagen à dato deses gewisslick und
onfeilbar te betalen, bij veronderpandongh aller sijner gereide und ongereiden goederen und pene
van reale und parate executie.
0429 RA Bred.412; fol.15v
16410304
Verkoop door Blesius Volmer, in nahmen ende als volmechtiger van de Ed. Coenradt van Munster
rentemr., an Berndt Loijkinck, Hinrick sijner huijsfrouwen, van sijns constituants gerechte helfte des
erfs ende goedts Loijkinck, waervan glte. Berndt Loijkinck d'ander helfte toestendich, met
desselven olde und nije gerechtigheit, sampt beswaer daerop van olts gestaen, inden kerspel van
Wenterswick buerschap Medehoe gelegen, met die vrijkoopinge van twie molder roggen so glte.
Conraedt van Munster uht glte. goede verschreven gewesen.
0430 RA Bred.412; fol.28r en v
16410513
Verkoop door Geert ten Hulsen, Aelken Loijkinck ehel., an haren respective swager und suster
Berndt Loijkinck, Henrick sijner huysfrouwen, van haer verkooperen gerechte anpart van het erff
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und goedt Loijkinck inden kerspell Wenterschwick buerschap Medeho gelegen, item haer gerechte
anpart van het Kornengoor in Ruhrloe gelegen, niet daervan uhtbescheiden, mit desselven toebehoer
und gerechtigheit.
0431 RA Bred.102; fol.95r en v
16410923
Erschenen Govert Wyginck als volmr. Henricks ten Oostendorp ende der erfgenaemen Dappers
ende consorten, ende geeft t'erkennen hoe dat den 30-1-1638 in 't openbaer an verscheiden luijden
sij verkofft worden die nalatenschap van zal. Henrick Boenck, gewesen bowman des erffes ende
goedes Boenck in Medehoe, als blijckt uth die hierbij gaende acta van uthcoop door Cornelis Smits,
schepen van de heer Drost daertoe geauthorisiert, van welcke penningen comparants principalen als
gewesene grondtheeren des goedes Boenck noch restieren van achterstendige pacht te betalen 222
gulden 10 stuivers 12 penningen ter goeder rekenongh; so versocht comparant tegens obgemelte
luijden debitoren executie te verlehnen ende toe demandieren (=bevelen), ten einde harer penningen
voor aff betaelt sijnde, sijne principalen tott satisfactie mogen endtlick to geraken.
0432 RA Bred.412; fol.54v en 55r
16411204
Verkoop door Bernt Loijkinck, Henrick ehel., an juffer Anna van Eerde, wed. Ripperda tott
Vorden und Buerse, van een hoijmate die Reijse genant, mit eene sijdt langes Loijkinck goorden,
mitter ander anden Sijbinck camp gelegen, mit eenen ende anden Sijbinck Gosen Mors, mitten
anderen anden karckdijck schietende, voor doorschlechtich kummerfrij, inden kerspell
Wenterswick, Medehoe gelegen.
0433 RA Bred.103; fol.14r
16420203
Erschenen Henrick Sijbinck und bekande wetlicker schuldt schuldich te sijn aen d'weduwe van zal.
dr.Wijginck 32 R.dll., herkomende van gelienden gelder; gelaeffde dieselve tegen naestanstaende
Michaelis gewisslick und onfeilbar te betalen bij veronderpandongh aller sijner gereeden goederen
und peene van reale und parate executie.
0434 RA Bred.413; fol.11r en v
16420317
Verkoop door Henrick Nijenhuijs, Gertken Kockes ehel., aan den E. Gerhardt van Bronckhorst,
voogt tott Wenterswick, van haer verkoeperen stede, die Nijenhuijs stede, mit alles was daertoe
behoort, mitt het nije angemaeckte landt, sampt toebehoer inden kerspel Wenterswick buerschap
Medehoe ant Master veldt gelegen.
0435 RA Bred.103; fol.58r
16420614
Erschenen Jan Huijninck ende Jan Esselinck, ingesetene des kerspels Wenterschwick bourschap
Medehoe, ende hebben sich bester formen rechtens als burgen ingelaten voor Coepe Huijninck
ende Herman Tieeinck, tegenwoordigh geinhaftierde, voor die summa van 110 rijcx dall., so
waervoor sij geïnhaftierden met den heer droste wegens die actie vanden heere over geperpetrierde
(=bedreven) feiten hebben geaccordeert, te weten 100 Rdll. voor Coepe Huijninck ende 10 Rdll.
voor Herman Tieinck, gelavende die vors. summa binnen den tijt van drie maenden à dato deses
gewisslick ende onfeilbar te betalen onder verbant aller harer gereide ende ongereide goederen und
peene van reale ende parate executie.
0436 RA Bred.103; fol.62r
16420626
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Erschenen Derick Schulte van Huppell, Alephs Thonis ende Herman Grievinck, ende hebben sich
sampt ende besunder bester formen rechtens als burgen verbunden voor Engelbert Grievinck,
geïnhaftierde, voor die summa van 75 Rijxdall., waervoor geïnhaftierde mit den heer drost over
geperpetrierde (=bedreven) feiten hefft geaccordeert. Belovende comparanten in qualiteit voorsr.
die voorsr. summa over twee maenden à dato deses gewisslick ende onfeilbaer te betalen, bij
veronderpandongh harer goederen ende poene van reale ende parate executie. Erschenen Engelbert
Grievinck ende heeft bovengemelte burgen gelaeft allerdings schadeloos te holden onder verbandt
aller sijner gued ende poene van parate executie.
0437 RA Bred.413; fol.32r
16421231
Erschenen Johan Maes in Medehoe die bekande freiwilligh, bij alden het den Almechtigen Godt
believede hem uth dessen elenden leven tehallen sonder lieves erven, dat alsdan desse benomptte
parsonnen alhir mit namen uthgedrucket staet, het welcke seine ohms ende vornouders sent gewest
ende hem upgebracht hebben, ende hem in alle seine saeken voirgestaen ende sein goet tott seinen
besten uthgedanen ende verpachtet hebben, wegen sulcke doegde die sie loeden an hem bewesen
hebben, so macktt hie deeselve follenkommene arfgenamen met sulcke reden alsbaven verhalt staet
ende net anders; erstlick Willem ten Hulsen eine offte seine erven, ten tweden Koene ter Wulvar
ock ofte sijne erven, ten derden Wichtmoet Houckes wedue van zal. Willem Houckes ofte hare
erven. Desse benante parsonen sollen den rechten halfschet erfen van alle naelatenschap van Johan
Maes beij alde hie afstarvet als boven verhalt is, hie van sall nichtes uthbeschet wesen, van gerede
ofte ungerede, in wat heren lande dat mochte gelegen wesen, dat selve sall desse benomte parsonen
erven die welcke hir met namen uthgedrucket sunt ende nemant anders. Dit alles uthgaen mit handt
ende mondt. (getekend: Gerhard van Brunckhorst, Cornelis Smits).
0438 RA Bred.413; fol.43r en v
16430216
Jan ten Brengenborch, Mette ehel., bekent voor een summa geldes rechter jaerlixer pension
avergelaten und verkoft te hebben an Geert Harbers, Elsken ehel., 6 dlr. jaerlix op Meij
verschijnende, stellende daervoor t'onderpande sijn stedeken die Brengenborch inde buerschap
Medehoe kerspel Wenterswick ant Hasenfelt gelegen. Die loese een vierendeell jaers te voren te
verkunden voorbeholden und demnae op Meij 14 dagen daerna onverhaelt, mitte summe van 114
dlr. te loesen.
0439 RA Bred.413; fol.55r en v
16430516
Henrick Sijbinck, Gertken ehel., bekent voor een walontfangene summa geldes, rechter jaerlixer
pension avergelaten und verkoft te hebben an Jan Koesinck, Lijsken ehel., het koorngewas vande
derde garve van drie schepels geseij landts opten Sewinck ess in Medehoe, mit eener sijdt langes
Sewincks Bree, mitter ander naest rentverkooperen landerije gelegen, mit eenen ende an Schulte
van Huppels Maet mitten anderen an Helmers goorden schietende, mit conditie, dat Koesinck off
erven die derde garve daervan jaerlix uhtnemen ende op rentverkooperen deele dorschen und het
koorngewas daervan ter summen van sestenhalven daler, nae marckganck het korn gerekent,
genieten. Indien averst dieselve derde garve soe voele niet uhtbrengen konde off mochte, sall
rentverkoopere an gelde off an saedt daer soe voell bij leggen tott sestenhalven daler renten voors.
toe. Die loese een vierendeel jaers te voeren te verkundigen beijdersijdts voorbeholden, und
demnae op Maij Philippi und Jacobi, 14 dagen voor off nae onverhaelt, mitte summa van 100 dlr.
toe loesen.
Transport van voorstaende obligatie door Jan Kossink wonende in Miste aen Hendrik Sybink bij de
acte van den 13 Februar 1728.
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0440 RA Bred.413; fol.55v
16430516
Henrick Sijbinck, Gertken ehel., bekent voor eene walbetaelte summa geldes rechter jaerlixer
pension avergelaten und verkoft te hebben an Herman Bonnekinck, Stienken ehel., 5 dlr., jaerlix op
Meij 14 dagen daernae onverhaelt toe verschijnen, stellende daervoor t'onderpande een hoeck
groenlandts inde Gosen Mors in Sijbinck gelegen, ongefehr van een voeder hoijgewasses. Die loese
een vierdell jaers te voren te verkundigen beidersijdts voorbeholden, und demnae op Meij Philippi
und Jacobi, 14 dagen daernae onverhaelt, mitte summa van hondert dlr. toe loesen.
0441 RA Bred.413; fol.62v
16430615
Jr.Jacob van Munster, heere tot Krechtinck und Wahlien bekent voor een summa van penningen in
pandtschap avergelaten und verkoft te hebben voor den tijt van 6 jahren, edoch mit het derde jaer
d'een den anderen op te seggen, aan Jan Wamelinck, Enneken ehel., een weijde, den Camphuyser
Mars geheten, inden kerspel Wenterswick, buhrschap Medehoe tusschen Dieterinck ende Sijbinck,
mit d'eene sijde ande beke, langs Loijkinks landt, ende Camphuyser hof gelegen. Die loese een
vierendeel jaers te voren te verkunden voorbeholden, und demnae op Meij 14 dagen daernae
onverhaelt, mitte summa van 275 rijcx dlr. ad 50 str. het stuck, te loesen.
0442 RA Bred.413; fol.63r
16430615
Henrick Sijbinck, Gertken ehel., bekent voor een summa geldes, rechter jaerlixer pension
avergelaten und verkoft te hebben an Henrick Kocks, Trine ehel., het gewas van de derde garve
van het lange stuck opten Sijbinck kamp tusschen rentverkoeperen landt gelegen, mit eenen ende
ande stege, mitten anderen ande koeweijde schietende, op Sijbincks dele te dorschen, verblijvende
het stro bij 't landt. Die loese een vierdell jaers te voren te verkundigen voorbeholden und demnae
op Meij 14 dage daernae onverhaelt mitte summa van 125 dlr. te loesen.
0443 RA Bred.413; fol.83v en 84r
16431214
Verkoop door Gert Harbers, Elsken ehel., an Herman Berninck, Gertken ehel., van een huijs mette
een goorden het Meddeholt off Leemrijt genant, inden kerspel Wenterswick buerschap Medehoe
langs den Schuijrincks busch gelegen, mit dessen toebehoer ende gerechtigheit.
0444 RA Bred.414; fol.15v en 16r
16440314
Verkoop door Bernt Loijkinck, Henrickschen Gossincks ehel., an haren swager ende broeder Jan
Gossinck, Elske Loijkincks ehel., van alle hare anpart recht ende gerechticheit van het erff en goedt
Gossinck inden kerspel Wenterswick, buerschap Henxel gelegen. Verkoop door Jan Gossinck,
Elske Loijkincks ehel., ahn Bernt Loijkinck,Henrickschen Gossincks ehel., van alle hare anpart recht
ende gerechtigheit van het erff und goedt Loijkinck, neffens haer comparanten derdendeell van een
angekoft stuckssken landts inden Loijkincks esch gelegen, die Driesche wei genampt, so eertijts uht
het erve ende guedt Balkenschott verkoft worde.
0445 RA Bred.414; fol.17v en 18r
16440328
Verkoop door die WelEdelgeb.Herman van Diepenbroeck an Werner Romps, sijner huijsfr. und
erven, van eenen thenden uht het erve ende goedt Nijenhuijs in Medehoe gelegen, van 3 molder
roggen und 5 molder spilcorn sampt bloedigen thenden, jaerlix uht vorgl. erve Nijenhuijs, item uht
den erve Berninck 6 schepel roggen sampt bloedigen thenden, uth Roerdinck 3 molder roggen
sampt bloedigen thenden, uht Lammerdinck 6 schepell roggen, alle in de bourschap Medehoe
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gelegen; voorts nog Garwerdinck in Medehoe 3 schepel roggen en voorts nog een en ander uit
erven in Brinkheurne, Huppel en Darpbuhr.
0446 RA Bred.414; fol.18r en v
16440328
Jan Haefkens in Medehoe bekende voor sich und sijn huijsfrouwen, schuldich te sijn aan Peter
Coops, soldaet onder capt. Duijvenvorden, die summa van 72 dlr. 25 str.; doende hem daervoor
een halff molder geseijs mit mestrogge opten Niethuskamp, alle jaer daervoer t'gewas aff te trecken
tot volle betalinge der vors. summa, voorbeholden die derde garve mitten stroe totten lande te
verblijven. Stellende daervoor t'onderpande alle sijne gereide ende ongereide goeder.
0447 RA Bred.414; fol.19v
16440403
Erschenen Herman ter Stoltenburgh, Hendersken ehel., voorts Jan Weijenboom, Evertken
Stoltenburgh ehel., Bernt Stoltenburgh, Stijne ehel., Bernt Smalbraeck, Hendersken Stoltenburgh
ehel., die bekanden verkoft te hebben ahn haren broeder Arent Stoltenburgh, Hendersken ehel., alle
haere anspraeke, recht ende gerechtigheit vande Stoltenburgh stede inden kerspel Wenterswick,
buerschap Medehoe naest Roerdinck in vordere bepalinge gelegen.
0448 RA Bred.414; fol.21v en 22r
16440411
Henrick Vos bekent voor sich und Griete sijner huijsfrouw, rechter jaerlixer pension overgelaten und
verkoft te hebben an Johan Brugginckamp, Marrie ehel., vijfenhalven dlr., jaerlix op Michaelis toe
verschijnen, stellende daervoor t'onderpande een kempken den Kattenbergh genant, tusschen
Tolkamp ende Vos gelegen. Los te kondigen met hondert daelders.
0449 RA Bred.414; fol.22r en v en 23r
16440411
Erschenen Johan Poelhuijs ende bekende wie dat hij sijnen sohn Lambert voor sijns moeders goedt
bekent ende bewesen heeft huijs en hoff Poelhuijsen, so hij dat selve an sich gekoft heeft van
Herman Boeinck, wonende in Huppele, landt, saet, huijs ende hof, niets daervan uthbescheiden;
noch een stucke landts gelegen inden Huppeler esch, met die eene sijde langs Giessincks landt, met
die ander sijde langs Rennerts landt, met eenen ende nae den Middel Esch met den anderen nae het
Loe, noch een stuck landts gelegen op het Hilligen Loe, met beijde sijden tusschen Hijncks landt,
met eenen ende nae die Wambraeke, met den anderen ende nae het Hanervelt; ende wat dese
parcelen meer weerdich sijn als sijns moeders goet importeert, ofte sijn andere susters daervoor
bekomen hebben, dat hij sulx uijt sunderlinge redene, hem daertoe moverende met voorbedachten
rijpen raede vrijwillich in eene gifte onder die levendige geschonken, ende also dit voors. landt gants
ende geheel aan sijnen sohn voorn. gecediert etc.etc.
0450 RA Bred.105; fol.92r en v
16440510
Erschenen die Edele ende Erenveste Jan ende Jacob van Dunnewolt gebroederen, uht haren und
haeren susteren nahmen, geven te erkennen hoe dat int laeste jaer hun vader zal. thodes verfahren
und dat sedert der tijt comparanten und metbeschrevenen in unverdeelden guidt geseten zijn tot
groten nachtedeel van de erven. Een en ander wordt veroorzaakt door Lodewick Dunnewolt
capitein, die niet meewerkt; comparanten willen niet geholden sijn langer in unverdeelden guider te
blieven. Comparanten verzoeken tegens broder Lodewick Dunnewolt citatie om alhier an het
sterffhuijs te erscheinen ende met sijn bruders ende susteren in dielingh van de olderlicke
nalaetenschap te treden.
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0451 RA Bred.470; na fol.110
16440604
Anno 1644 den 4 junij is erfkoop geschied tussen Gerhard van Brunckhorst, voogt tot Wenterswijk,
als verkoper ter eenre en Engelbert Alefs ofte Grevinck, Wychmoet sijn huisvr. als koperen ter
andere sijde. Verkoper sal aan koperen erflijck averlaten en vrij inruimen sijn stedeken Nijenhuis
ofte Vuilendyck inde buurschap Medehoe gelegen sampt olde en nije gerechtigheeden, het huis
darop staende, torf, etc. voor 350 dalers.
0452 RA Bred.414; fol.41r en v
16441210
Verkoop door Gert Besselinck, Hermken Kamphuis ehel., ahn Jan Camphuijs, Griete ehel., haren
resp. broeder ende swagersch, van haer verkoperen kindts gedeelte van het erve ende goedt
Camphuis in den kerspel Wenterswick, buhrschap Medehoe gelegen, ende haer toegedeelt,
namentlick eenen kamp landes den Dingmaets camp genant, schietende mit den eenen einde an
Dunnewolts Maet, mitten anderen einde ande Grolschen Voetpat, als oock mede haer verkoperen
quota van die Dinghmaets Mate, an vorgmlt. kamp angrensende, mit noch omtrent een molder
geseijs mit die heggen an beijden eijnden daeran schietende, opden Camphuijs esch gelegen.
0453 RA Bred.414; fol.42r
16441212
Verkoop door Herman Berninck, Gertken ehel., ende Joost Wissinck, Elske ehel., an Johan
Koesinck, Lijsken ehel., van die Koelstede mit allen getimmer daerop staende, sampt allen daertoe
behoerende rechten, gerechtigheit, inden kerspell Wenterswick buerschap Medehoe, mitt eenen
ende anden Boenck Busch, mitten anderen an Lammerdincks cavenstede gelegen. Voorbeholden
den heere daeruht gewontlicken thins ende denst van brievedragen.
0454 RA Bred.414; fol.53r
16450220
Erschenen Cornelis Smits und Joost Volmers als mumbaren van zal. Otten Volmers nagelatene
onmundige kinderen, und mede als volmr. van Berntken, Stijnken und Herman Volmers, die
bekanden in nahmen glte. kinderen verkoft te hebben an Geert Harbers, Else ehel., het halve erf und
goedt Huninck inden kerspell Wenterswick buerschaft Medehoe in vorder bepalinge gelegen, mit
desselven olde und nije gerechtigheit, allergestalt t'selve glte. kinderen bij maechhescheidt toegedeilt,
bij veronderpandongh hares pleegkinderen goederen.
0455 RA Bred.414; fol.58r en v
16450508
Verkoop door Gerhardt van Brunckhorst, voogt tot Wenterswick, juffer Caspar Catharina
Hetterscheij sijner huijsfrouw, an Engelbert Alefs ofte Grievinck, Wijchmoet ehel., van het erf ofte
stedeken Nijenhuijs ofte Vuijlendijck genant, inden kerspel Wenterswick buerschap Medehoe in
sijne bepalinge gelegen, mit desselven toebehoer und gerechtigheit sampt het huijs daerop staende,
mit die torfkuijle, und die halfscheidt vande stege voor het huijs te verdedigen.
0456 RA Bred.414; fol.60r en v
16450612
Verkoop door Herman Boeinck in Huppel, Jutte ehel., ahn haeren schoonsoon und dochter
Lambert Poelhuijs, Geesken ehel., van allen grondt so sie hierbevoren van zal. Otto Volmers van het
erf Poelhuijs gekoft hebben, inden kerspel Wenterswick buerschap Medehoe naest Herman
Poelhuijs landerijen gelegen.
0457 RA Bred.414; fol.65r en v
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16450630
Lambert Poelhuis, Geesken Boeinck ehel., bekent an sijnen swager Johan Giesinck, sijner huijsfr.
(boven den met comparants vader voor den afstant van moederlick ende anstaende vaderlick
versterf van sijn Geessincks huijsfr. kindtsdeel) eens voor all opten 11-9-1644 binnen Wenterswick
belooft te hebben, ter tijt van sijne comparants vaders Johan Poelhuis afsterven onfeilbaer te betalen
100 dlr. ende bij faulte van den à tempore morae behoorlick interesse van den voors. tijdt des
vaderlicken versterfs afterekenen van voors. summa.
0458 RA Bred.414; fol.71v
16451002
Erschenen die Ed. und Ernvesten Hermannus Weninck der rechten licentiat, in nahmen und als
volmr. van de Wel Edel geb. Agnes van Erde, frouw wittwe van Asbeck ten Berge und
Dravenhorst, die bekande in pandtschap sambt rostlicken vredtsamen besit avergelaten und verkoft
te hebben an Johan ten Roskamp, sijner huijsfrouw, dat erf und goedt Roskamp inden kerspel
Wenterswick, buhrschap Medehoe in vordern bepalingen gelegen mit desselven toebehoer und
gerechtigheit. Die loese een vierdell jaers te voren te verkundigen voorbeholden, und demnae jaerlix
up Meij mit die summa van vijftehalf hundert rijx dlr. ad 50 str. hollants, te loesen.
0459 RA Bred.414; fol.75r en v
16451030
Verkoop door Willem Resinck, Elsken ehel., an Mr.Johan Wijmes, Dorithe ehel., van een
ackermaell hoijgrundt inden kerspel Wenterswick buerschap Medehoe, naest Munster toe Wahliens
grundt gelegen.
0460 RA Bred.106; fol.144r
16451030
Rud.Theben volmr. Webben Sibincks sprack an mit rechte Henrick Sibinck haren broeder,
tegenwoordich op Sibinck wonende, voor die summa van 100 dall. so van moeders als vaders
versterff, inholts sekeren opgerichten verdrages de dato den 1-6-1636 tusschen vader und kinderen
opgericht, volmechtigers principalinne competeerende, gesinnen desselven voldoeninge met kosten
und schaden.
0461 RA Bred.106; fol.189r en v
16451215
Erschenen Johan Dunnewoldt ende verclaerde dat hij sijn kindesdeell in 't goed Balkenschot te
houden, oock die schulden pro rata antoenemen oorbiedich was, edoch met expressen bedingh
ende protest, dat voor en aleer hij comparant tott betalinge van sijne quota van schulden wilde
geobligiert sijn, dat sijn broeder Jacob Dunnewoldt, Churfurstl.Brandenb. capitein, van
gerichtswegen moge geinjungiert (=opgelegd) worden, dat hij (aangesien hij tott noch toe door
goetlicke requisitie daerthoe niet en hefft kunnen geinduciert worden) binnen sekeren korten tijtt sall
hebben overteleveren een inventaris ende staet van alle mobilen, van wat natuir dieselve oock
mochten wesen, die hen tijtt comparants zaliger vader en moeder sijn levendich ende doot gewesen,
voorhanden sijn geweest, angesien comparants broeder doemaels in den sterffhuijse present is
geweest, ende hefft gedachte mobilen sijnes gevallens gebruijckt, verkocht ende geadministreert.
Versoekende hiervan gemelte sijnen broeder die wette te doen, met expresse protestatie van kosten
ende schaden.
0462 RA Bred.415; fol.3v
16460122
Verkoop door Juncker Sicco Cromminga, juffer Anna van Dunnewoldt ehel., ahn haren resp.
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swager ende suster Jr.Jacob van Dunnewoldt, churfurstl. Brandenburchsche capitein, juff. Agnis
Margriet van Paverden ehel., van haer comparanten alinge kindtlicke recht, praetensie ende
gerechtigheit vanden goede Balckenschot, niet daervan uthgesondert, inden kerspel Wenterswick,
buhrschap Medehoe gelegen.
0463 RA Bred.415; fol.3v en 4r
16460122
Verkoop door Gertruidt van Asbeck weduwe Rauwerts, mit Gossen Rauwerts haren soon und
momber, an Berent Loijkinck, Hendersken ehel., van een hoeksken groenlandts inden kerspel Wenterschwick buerschap Medehoe achter den Loijkincks esch inden Rowmorsch, mit eener sijdt
langes Eerdens groenlandt, mitter ander langes Giessincks groenlandt gelegen, mitten eenen ende
anden Gerwers Bulte, mitter anderen ande Beke schietende, mit sijn toebehoer und gerechtigheit.
0464 RA Bred.415; fol.4r en v
16460205
Verkoop door Juncker Henrick van Dunnewaldt an sijnen broeder Jr.Jacob van Dunnewalt,
churfurstl. Brandenburgsche capitein, juffer Agnis Margriet van Paverden ehel., van sijns comparanten alinge kindtlicke recht, praetensie ende gerechtigheit vanden goede Balkenschot, inden kerspel
Wenterswick buerschap Medehoe gelegen, niet daervan uhtgesondert.
0465 RA Bred.415; fol.10r
16460305
Johan Lammerdinck in Medehoe, Willemken ehel., bekent voor een wel ontfangene summa geldes,
rechter jaerlicker pension avergelaten und verkoft te hebben an Henderick Wahlien, Gertken ehel.,
6 dlr., jaerlix op Martini toe verschijnen, stellende daervoor t'onderpande hare wohninge die
Neerswohninge genant, inden kerspell van Wenterswick buhrschap Medehoe gelegen, voort alle
hare goederen. Die loese een vierendeell jaers te voren te verkundigen beijdersijts voorbeholden,
und demnae op Martini 14 dagen daernae onverhaelt,mit die summa van 110 dlr. te loesen.
0466 RA Bred.415; fol.17v en 18r
16460528
Erschenen Jan Derxsen, Gertien ehel., Cregt(?) Hummelinck, Jenneken ehel., und sie comparanten
de rato cavierende voor haren swager Derck Boesinck, Marrie sijner huijsfr., voorts Melchior
Hamaker uht den nahme ende als volmr. van Reiner ter Haar ende Dries Pasmans, als mumbaren
van Gertien Derxen nagelatene dochterken van zal. Evert Darxen ende Jenneken Boekeler ehel.,
ehelick geprocreert, die bekanden samentlick verkoft te hebben an Warner Wissinck, Jenneken
ehel., haere alinge anpart recht und gerechtigheit, van haer comparanten ende principalen resp. zal.
vaders Derck Rundeels, gewesene eigendomblicke landerijen so an goir- als hoijlandt, inden kerspel
van Wenterswick buhrschap Medehoe tusschen het Camphuijs ende Loordijck in verner bepalinge
gelegen.
0467 RA Bred.415; fol.19r
16460528
Verkoop door Johan Giesinck, Jenneken Poelhuis ehel., an Lambert Poelhuijs, Geesken Boeinck
ehel., van allen haerer Jennekens Poelhuijses vaeder- ende moederlicken versterf des erfs ende
goedes Poelhuijs, sampt alle andere landerijen ende uhtgedanen gelderen, niet daervan uhtgesondert.
0468 RA Bred.107; fol.108r
16460606
Erschenen Lambert Poelhuijs, besitter des goedes Poelhuijs in de buijrschap Medehoe gelegen, heft
bester gestalt rechtens geconstituert gelijck hij constitueert bij desen tott volmachtiger heer doctor
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Arent Penninck, fiscael in Gelderlandt ende advocaet van den hove provinciael, om in sijnes naem
aan Rutger Rump op te dragen ende vollenkomentlicken te cedieren voor den Edelen Hove van
Gelderlandt off ter plaetsen dae 't behoren sall, alsulck recht ende gerechtigheit van collatie offte Jus
Patronatus als hij is hebbende van die Vicarie St.Anthonij gefundiert in die kercke tott Aelten,
belovende alles watt dien angaende bij hem volmachtiger sall worden gedaen, voor vast, bundich
ende onverbrekelick te holden.
0469 RA Bred.415; fol.23v en 24r
16460709
Verkoop door Tonnis Boeinck in Huppell, Gertken ehel., an Lambert Poelhuijs, Geesken Boeinck
ehel., van allen haeren comparanten vaeder- ende moederlick versterf des erfs ende goedes
Poelhuijs, sampt alle andere landerijen ende uhtgedanen gelderen, niet daervan uhtgesondert.
0470 RA Bred.415; fol.24r en v
16460709
Verkoop door Gertruidt van Asbeck weduwe Rauwerts voor haer selfs, und mede de rato
cavierende voor haeren absente soone ende dochteren Derck, Frerick, Trine ende Elisabeth, voorts
Jan ende Gosen Rauwerts, und Mamertus Formica klockgieter, Magdalena Rauwerts ehel., und sie
Gertruidt van Asbeck voors. cavierende voor haer zal. dochter Ennekens kindt Anna Josina, sampt
voor Joost ende haere kinderen, an Bernt Loijkinck, Hindersken ehel., van een stuck groenlandts in
het goedt Sewinck gehoerich gewesen, inde Remmers inden kerspel Wenterschwick buerschap
Medehoe achter de Loijkinx esch gelegen, schietende ende mit die eene sijdt langes koeperen
groenlandt, mitten anderen an Loijkinx bowlandt, voorts langes Sijbincks und Eerdens groenlandt
und kromme maetkensche mit desselven olden und nije toebehoer und gerechtigheit.
0471 RA Bred.415; fol.38v en 39r
16461210
Warner Rump bekent aan sijner maget Jenneken Mollers, die hem veel jaaren getrouwelick heeft
gedient, ende nu tott haren hogen olden (ouderdom) geraden, jaarlijks haar levenlang 6 schepel
rogge en een molder boeckweiten uit zijn erve und guedt Nijenhuis te geven en zulks boven haar
verdiende loon. Reeds eerder heeft hij haar d.d. 2-8-1632 een gift gedaan.
0472 RA Bred.415; fol.54v
16470529
Erschenen Jan Simmelt, Fije(?) ehel., die bekende in pandtschap sampt rostlicken vreedsamen besit
den tijt van ses jahren onloesbaer, overgelaten und verkoft te hebben an Willem Heminck, Berntken
ehel., die Helmerinck cavenstede inden kerspel Wenterswick buhrschap Medehoe gelegen. Die
loese een vierdell jaers te voeren te verkundigen voorbeholden und alsdan op Meij, nae ommeganck
des 6 jaers, mitt die summa van derdehalf hondert dlr. te loesen.
0473 RA Bred.108; fol.220v en 221r
16470717
Erschenen die WelEd.geb.Heere Jacob van Munster tott Krechtinck ende Wahlien, gaff te kennen,
hoe dat sijn Wel.Ed. in ervaringe gekomen sijnde, dat seker verbott van den Heere droste, ter
instantie van sijn Wel Ed. broeder gedaen is, om seker holdt op 't goedt Deterinck an Johan Trae
verkofft, niet van den voorsr. goede te alieneeren (=vervreemden). Ende alsoo comparant 't selve
holdt voor die immissie verkocht heft, ende dienvolgents die leverantie daervan te doen
genootsaeckt wort, als wilde comparant t'arrest, bij t'vorsr. verbott gedaen, mits desen verburcht
hebben, stellende daervoor te pande die vruchten van die havesate Wahlien om in vall comparants
broeder bij die alienatie vant voorsr. holdt nae rechte mochte geordelt worden, sich daeran te
16 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 111 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Oud Rechterlijk Archief 1533-1811

verhalen.
0474 RA Bred.108; fol.225v t/m 228r
16470816
De WelEd. Rudolph van Munster, capitain, heeft weete laten doen aan de WelEd. Jacob van
Munster tott Krechtinck und Wahlien, om te sien und hoeren in craght van Hoves sententie, dat
distrahiert und verkoft werden die erven und goederen Boekenhorst, Kamphuijs genant Deterinck,
die Stegge, die Kremers kotte, mit alle haer toestant recht und gerechtigheit in den kerspell van
Wenterswick und respective inde buhrschappen Medeho und Raetman gelegen.
't Gerichte decerniert nu den keersenbrandt; daerop die vorwarden verlesen und gevrijt worden nae
landtrechten.
1.Erstelick die Boekenhorst ingesat door Caspar Everts op 327 dlr.; na diverse hogingen is Rotger
Poelhuis koper voor 401 dlr. Borgen Herman Nachtegall und Caspar Everts.
2.Het erff ende guedt Kamphuijs genant Deterinck, is ingesat door Jan Haeffkes voor 1500 dlr.; na
een enkele hoging is Jan Trae koper voor 1910 dlr.
3.Die Hobbenacke, sampt Wambraeke ende Galgenbraeke, mit hare uijtdriften, is ingesat door Jan
Trae op 700 dlr.; na een enkele hoging is Jan Trae koper mit 710 dlr.
N.B.Den 3 Augusti hefft die heer verkooper die Hobbenacke an Blesius Volmer verschreven
vermoge protocols.
4.Het Loe mit die Kremers kotte mit sijn toebehoer und gerechtigheit is ingesat door Jan Haeffkes
op 175 dlr.; na diverse hogingen is Herm.Wijmes koper voor 230 dlr.; burg is Gerhardts van
Brunckhorst.
5.Die Stege mit sijn toebehoer und gerechtigheit is ingesat door Derck ten Nijenhuijs op 500 dlr.; na
diverse hogingen is koper Jan ter Stegge mit 824 dlr. Burg zijn Joost Gielinck ende Jan Cock.
6.Het Loo mitt sijn toebehoer und gerechtigheit is ingesat door Rutger Poelhuijs op 346 dlr.; na
diverse hogingen is Poelhuijs koper mit 371 dlr. Burge Willem Heminck.
De heer verkoper verklaart bij sittenden gerichte an sich te beholden die Boekenhorst, het
Camphuijs ende Hobbenacke mit sijne appertinentien.
0475 RA Bred.415; fol.69r
16470817
Erschenen capitain Rudolph van Munster ende heeft volgens den 16 deses gedane gerichtlicke
distractie van het Hobbenacke, sampt Wambraeke ende Galgenbraeke, mit serselven toebehoer
und gerechtigheit, voor die summa van 827 dalers 12 stuivers sampt 18 stuivers deser
verschrijvinge, avergelaten an Blesius Volmer, Aelken eheluijden, und haren erven, gemelte
parcelen, alles inholts den gerichtlicker geprotocollierden ende gepubliceerde vorwarden.
0476 RA Bred.415; fol.74v
16471120
Verkoop door Joncker Frederick van Dunnewalt ahn sijnen broeder Jr.Jacob van Dunnewolt capt.,
juffer Agnes Margareta van Pavert ehel., van sijn alinge ende geheele kindes gedeelte, recht ende
gerechtigheit des erfs ende goedts Balckenschott, inden kerspel Wenterswick gelegen, niet daervan
uhtbescheiden, mit desselven toebehoer ende gerechtigheit.
0477 RA Bred.416; fol.2v en 3r
16480121
Verkoop door Rutger Poelhuijs en Jenneken Wamelinx zijn huisvrouw aan Willem Heminck,
Berntken eheluyden, van alle haer verkoeperen recht ende gerechtigheit vanden koop des goedes
Loe, gestalt sij 't selve bij keersenbrandt in dato den 16 Augusti 1647 vermoge protocolis sich
gebracht, sampt oock noch daervan hebbende handt van cap.n Munster van hondert Rijxdall. ses gl.
ende tijn str. in dato den 18 Augusti 1647 gepassiert, item wegen een rosenobel vermeuge die handt
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van Hermannus Beuskel(?) in dato den 22 Augusti voorgl.1647 jaeres deses gecedeert ende
uijtgegaen.
0478 RA Bred.416; fol.8r
16480316
Verkoop door juffer Gerhardina van Dunnewolt mit Rudolph Frolick haer momber, voor zich en
haar erven aan haar broer Jr.Jacob van Dunnewolt cap.n, juffer Agnes Margareta van Padevoort,
eheluijden en haeren erven, van haer alinge ende gehele kindes gedeelte, recht ende gerechtigheit,
des erfs ende goedes Balkenschot inden kerspel Wenterswijk gelegen mit desselven toebehoorend
gerechtigheit.
0479 RA Bred.109; fol.94v en 95r
16480525
Willem Deterinck als man ende momber van Hendersken Sijbinx sijn huijsfrouw, heft in cragt
maechscheits de dato 16-3-1636 tusschen Henrick Sijbinck ende desselven broeder ende suster
opgerichtet, anpendongh gedaen an die moebele ende immobele goederen gemelter Henricks
Sijbinx, tegenswoordig besitters des goedes Sijbinck, voor die summa van 100 dlr. die gemelte
Henrick Sijbinck an sijn suster Hendersken voersr. voor vaeder- en moederlick goedt, uijt den
goede Sybinck, tijt haerer mondiger jahren toe betaelen versproken heft, haere praetensie wegens
des viervoetigen op den goede Sijbinck voorbeholden, und huijden dato die voorsr. angependete
goederen opgebadet, und daervoor eene wette tegen Henrick Sijbinck gebeden.
0480 RA Bred.416; fol.15r en v
16480627
Verkoop door Matthias Elverfelt voogt tot Aelten, Elisabeth Grievincks ehelieden, und Geert
Koessinck, Joanna Laerberchs ehelieden, aan Geerdt Herbers, Elsken sijn huijsfr., van die gerechte
halfscheidt des erff ende goedes Huninck inden kerspel Wenterswick, buurschap Medehoe gelegen,
waarvan kooperen die wederhelfte toestendich is.
0481 RA Bred.110; fol.58r en v
16490215
Erschenen Berndt Loickinck, Garrit ten Hulsen ende Johan Gossinck voor haer ende haere
huijsfrouwen de rato cavierende, als mede voor Willem Jonas ende desselfs huijsfrouw Judith
Leiendeckers haer comparanten verwanten, die bekanden voor haer ende haeren erven, alsoo
hurluijden bij den E.Magistraat der Stadt Zutphen d'administratie van Christian Crommelbeens
goederen tegens suffisante borghstellinge was geaccadiert ende datt Berndt Weninck ende Warner
Weninck borgre der stadt Zutphen alsulcke borgstellinge voor hun comparanten op haer instantelick
anholden ende versoeck hadden geprestiert ende angenomen, aen diewelcke d'heer Lt.Weninck
sich wederom als wahrburgh aldaer te Zutphen gerichtelick hedde moeten verburgen, datt sij
derhalven hadden gelaefft glten. Lt.Weninck, alsulcker wahrburgh schafft halven allerdinghs cost
ende schadeloes t'holden, verbindende tott dien einde haer persohnen ende goederen, geriede ende
ongeriede, tegenwoordige ende toecomende, woe ende waer deselve sijn gelegen, sich voorts
submittierende ter parater executien aller heeren hoven richteren ende gerichten in specie den
Ed.Hove van Gelderlandt.
0482 RA Bred.416; fol.31v en 32r
16490410
Jan ter Woort, Gertruidt Bolandt ehelieden, hebben avergelaten en verkoft aan Aelken Gevers,
wed.Abbink, en haere erven, sodane stedigheid van eenen halven rijder off 24 stuyver als haer
jaerlix uht den erf unde goede Aleffs goedt genant, inden kerspel Wenterswick, buhrschap
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Medehoe, is competeerende en toebehoerende geweest.
0483 RA Bred.110; fol.121v
16490412
Erschenen Johan Maes ende bekande aen die Provisoren tott Wenterswick deuchdelick schuldich te
wesen die summa van 75 daler opgenomen armen gelden, sampt interesse, belavende dieselve
penningen uijt sijne gerede ende ongerede goederen, tegenwoordige ende thoekomende, ghene
uijtgesondert, onfeilbaer te betalen, welcke hij dienthalven hiermede bester ende bestendigster forme
rechtens doet obligieren ende hypothecieren, submitteerende dieselve bij faulte van misbetaelinge ter
parater executie van desen E.Gerichte.
0484 RA Bred.416; fol.63r
16491203
Verkoop door die WelEdle vrouw Anna, geboren van Eerde, weduwe Ripperda, vrouw tot Vorden
etc. aan haar sohn, den oock WelEdlen Adolphen Henrick Ripperda en diens erven, van het
adelicke huijs ende havesate toe Buijrse inden kerspel Wenterswick, buerschap Medehoe, mit
serselven toebehoer und gerechtigheit.
0485 RA Bred.417; fol.28r en v
16500701
Verkoop door Henderick Kock voor sich en sijn erven aan Herman Wennekinck, Aelken
ehelieden, van een huijsken ofte kotte Wennekinck genant in het kerspel Wenterswick, buhrschap
Meddehoe an den gemeinen Heelwegh so van die Walfahrt kompt, met noch twie hoeken
goordenlandts daer achter gelegen, gehieten den Wennekinck Broeck goorden, met den eenen ende
an die Vahlrit, met die eene sijdt langes den Brinckes goorden, mit die ander langs den Brack aver
den wegh, met olde en nije toebehoer.
0486 RA Bred.417; fol.39r en v
16500905
Gerhardt Willinck, burger der stad Vreden, als volm. van de Hoochtwelgeborne Maria Sophia
Graffin zu Salm, abdissin tot Vreden, voorts probstinne und semptlichen heeren capitulaeren, bekent
avergelaten en verkoft te hebben aan Gerhardten Willinck, burger tott Amsterdam en zijn huijsfr. en
erven, 126 rijcx dall. jaerlix up Jacobi Apostoli, daarvoor t'onderpande gevende sijner principalen
abteijliche und heeren capitularen resp. goederen Esselinck, Simmeldinck, Koessinck, Broerink,
Boeinck, alle in den kerspel Wenterswick en Hondarp in kerspel Aelten gelegen, voorts alle andere
hunne goederen in Ambt Bredevoort, kerspelen Wenterswick en Aelten gelegen.
0487 RA Bred.111; fol.218r
16501024
Erschenen Jan Esselinck in Medehoe ende bekande wetlicker schult schuldich te sijn an Gerrit
Rabelinck die summa van 4 dlr. 18 str., gelaeffde dieselve binnen 14 dagen tijts à dato deses
gewislicken ende onfeilbar te betalen, bij veronderpandongh sijner guederen ende peen van reale
ende parate executie.
0488 RA Bred.417; fol.46r
16501121
Verkoop door Herman Arninck, Trine ten Brengenborgh eheluyden, aan Mette, weduwe van zl. Jan
ten Brengenborgh en haar erven, van haere anpart, recht ende gerechtigheit van de Brengenborgh
stede in den kerspel Wenterswick, buhrschap Meddehoe, ant Hasenvelt gelegen.
0489 RA Bred.112; fol.2r
16 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 114 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Oud Rechterlijk Archief 1533-1811

16510120
Erschenen Warner Deterinck die bekande voor sich, Dele sijner huijsfr. und erven, oprechter
berekender schuldt schuldich te sijn hett onmondige kindt van zal. Jan Volmer, Andrees genombt,
die summa van 31 dall. ende een oordt, gelaeffde dieselve in drie naevolgende terminen gewisslick
und onfeilbar te betalen, namptlick op naestkompstige Michaelis dese jaers een derdendeell, het
ander derdendeel op Michaelis 1652 ende het leste derdendeell op Michaelis 1653, alles bij
veronderpandongh sijner gereiden ende ongereiden guederen und poene van reale und parate
executie.
0490 RA Bred.417; fol.56v
16510225
Toebe ten Ostendarp, voor sich en voor Tonnisken zijn huysfrouw, hebben avergelaten und verkoft
aan Willem Reinerdinck, Gertken zijn huysfr. en haeren erven, soeven dall. jaerlix op Philippi et
Jacobi, waarvoor t'onderpande alle zijne gereede ende ongereede goederen.
0491 RA Bred.112; fol.78v en 79r
16510403
Erschenen Jan Sewinck d'Olden, Eva eheluijden, ende bekanden oprechter schult schuldich te sijn
an Gerrit Harckinck, Harmken Smits eheluijden, die summa van 94 gulden 6 stuivers; gelaeffden
dieselve op naestkompstigen Michaelis deses jaeres gewislick und onfeilbaer te betaelen, bij
veronderpandongh aller harer gereiden ende ongereiden goederen, und poene van reale ende parate
executie, als off dieselve daervoor mitt allen rechten ingewonnen und uhtgeslten wehren.
0492 RA Bred.417; fol.60v en 61r
16510407
Berndt Loijkinck, Enneken zijn huijsfrouwen, hebben avergelaten ende verpachtet aen Arent Bonen,
Berendtken eheluijden, zijn stedeken Rhemens huijs genoembt, mitt den Nijthuijser goorden sambt
het ackermael groenlandtes und sulckes den tijtt haerer pachterenleven lanck, mit daertoe
behoerendt recht ende gerechtigheit inden kerspel Wenterswik inde buhrschap Medehoe gelegen,
und sulx voor negentijn den halven dall. jaerlix op Martini te verschijnen ende te betalen, und sall
pachter gemelte huijs ende getimmer in goeden dake ende gerake onderholden. Voorts heeft Barndt
Loijkinck van gemelte Arent Bonen opgenomen ende ontfangen die summa van 100 dals.; hij
belooft daervan jaerlix op Martini te betaelen 5 dll., welke de pachter Bonen aan zijn pacht sall
hebben te korten.
0493 RA Bred.112; fol.300r
16511230
Erschenen Jan Sewinck den Olden ende bekande voor sich, sijner huijsfrouwen und erven, uijt kraft
van obligatie schuldigh te sijn den tijttlicken provisoren der Armen alhier, die summa van 25 dalers;
gelaefde dieselve tegens Martini des jaers 1652 uijt die kooppenningen van sijnen verkoften gaerden
den Pillen gaerden genant, door Gerrit Harckinck den 15 desen bij gerichtlicken keerssenbrandt
verkoft, gewislick und onfeilbar te betaelen, onder verbandt nae rechten.
0494 RA Bred.113; fol.40r en v
16520207
Rud.Theben volmr. der heeren Gedeputeerden des Graefschap Zutphen heft, vermoge relatie des
gesworene Abraham Petersen den 6 deses, anpendongh gedaen ahn het saetgewas, sampt koeijen,
peerden ende alle het geriede so tegenwoordigh is ende befunden wordt opte goederen Gesinck
ende Grotenhuijs in kerspel Wenterswick, sampt ahn derselven guederen erffgrundt ende sulx om te
hebben betaelinge van een binnen jaers ende een buijten jaers rente van 200 gulden jaerlix an die
Vicarien Antonij tott Aelten ende Wenterswick, te weten elck 100 gl. jahrlix, op kersmis 1650 ende
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1651 verschenen, mitsgaders voor 307 gulden achterstandt tot goeder rekenongh, sampt voor
kosten ende schaeden. Comparant heft die angependete goederen in voegen voorsr. huijden dato
opgebadet und daervan eene wette tegens den heer Hooch Edelgeboren Wilhelm Ripperda heer tot
Bocxbergen ende Hengeloe als possesseur ende detenteur vande voorsr. goederen gebeden.
0495 RA Bred.418; fol.18r en v
16520520
Verkoop door Trijneken Marsmans, wed. van zl. Johan Maes, voorts Willem ten Hulsen en Warner
ter Walfahrt als ohmen en mombaren van de drie onmundige kinderen van zl. Johan Maes en
Trijnken Marsmans, namelijk Trijnken, Jan en Wijchmoet, aan Berndt Loijkinck, Henrica Gossincks
eheluijden, van Rhemens huijs inden kerspel Wenterswick, buhrschap Medehoe naest
Balckenschot, mit eener sijdt naest Maes horst, mitt der ander naest het Niethuijser veldt, mitt einen
ende oock an Maes landt gelegen; item den Niethuijser goorden tusschen Niethuijser kamp ende
Balkenschater gront gelegen; item een ackermaell hoijgrondts in Dieters broeck so jaerlix mitt Gert
ten Hulsen ackermaell omgebuijtet wert.
0496 RA Bred.113; fol.218r
16520918
Erschenen Rudolph Rump in nahmen sijnes broeders Berdt Rump ende versochte tott betaelinge
vanden veendrich Claes Ittersum cum suis, publication zedul van sijn broeders Berndt weyde anden
Balkenschaete in Medehoe gelegen, om dieselve bij gerichtelicken keerssenbrandt anden
meestbiedenden verkoft te werden und daer tot terminum antoestellen.
De termijn wordt door het gericht gesteld op maendach den 4 Octob. binnen Wenterswick ten
huijse van de wed.Schoemaekers.
0497 RA Bred.113; fol.248v en 249r
16521018
Stephan Wisselinck volmr. van Claes Ittersum q.q. cum suis, hebbende tegens Berndt ende Rudolph
Rump als borgen voor haeren broeder Rutger Rump so verre geprocedeert, dat op den 18 Sept.
naesleden gemelten Rudolph Rump in nahmen sijns broeders Berndt Rump, wiens beesten albereits
gepeindet wahren, tot relaxatie (=lossing) van dieselve versocht heeft, dat sijn broeder Berndt
weijde an den Balkenschot in Medehoe gelegen, bij keersenbrandt verkoft wordt. Door belofte van
betaling is er vertraging geweest. Nu stelt echter het gericht dagh van distractie op Maendagh den
25 deses binnen Wenterswick ten huijse van de wed.Schoemaekers.
0498 RA Bred.418; fol.39r en v
16521028
Wessel Vellers voor sich selfs en als momber van sijn onmundig dochterken Gertruidt, geprocreert
bij zal. Joffer Maria Dunnewoldt, heeft wegens maeghescheidt en accoord d.d. heden opgericht,
gecediert ende opgedragen, aan Jonker Jacob van Dunnewoldt, capitain en diens huisvr., sodanich
recht ende gerechtigheit van die respective versterven ende nalatenschap, als door den doot van
sijnen zal. vrouwen olders ende broeder Lodewick van Dunnewolt op hem comparant ende
onmundige kindt enighsins mach gedevolviert zijn, in specie opt goedt Balkenschot.
0499 RA Bred.418; fol.39v en 40r
16521101
Jan Lantinck, Jenneken ehelieden, bekennen schuldig te zijn wegens achterstendige pacht van huijs,
hof, bouw ende weydelanden onder Balkenschot gehorende, aan sijn landtheer Jr. Jacob van
Dunnewolt, capitein, van de jaren 1644, 45, 46 ende 47 jaerlix 18 molder roggen, 18 molder
boekweiten ende dertigh dalers, mitsgaders van de volgende jahren tot 1651 inclusive, volgens die
tussen sijn WelEdl. en comparant op 8 febr. naestleden geholden liquidatie, 450 guldens.
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0500 RA Bred.113; fol.274v
16521111
Rud.Theben volmr. van Gerrit Rabelinck sprack an met rechte Jr. Jacob van Dunnewolt, vermoge
relatie des gesworene geciteert, voor die summa van 31 gulden ende verlopen interesse van 20
jahren tott goede rekening, herkomende van geleverde ende afgerekende wahren, deswegen tott
voele ende menichmaelen goetlicke interpellatie geschiet is, maer te vergeefs, gesinde derhalve
alnoch betaelinge.
0501 RA Bred.113; fol.315v
16521214
Erschenen die WelEd.Ernst Frederick van Beringen ende remonstreerde hoe dat hij voor desen uijt
kracht Ed.Hoffs sententie Jr. Jacob van Munster tott Krechtinck ende Wahlien heeft doen insinueren
sekere wette betreffende distractie van die erven ende goederen Deterinck ende Kamphuis,
waarvoor de termijn was gesteld op de 13e van deze maand. Ende also den bestemden dagh van
wegen comparants affaires die Sijn WelEd. ant Hoff van Arnhem gehadt, is verstreken verzoekt
comparant een nieuwe datum vast te stellen.
't Gerichte accordeert en stelt dagh op Maendach den 20 deses binnen Breedevoort ten huijse van
Herman Nachtegall.
0502 RA Bred.114; fol.21v
16530127
Erschenen Henrick Sibinck ende gaff t'erkennen wat gestalt de heeren Capitularen van Stifts
Vreden, vermogens contract tussen Haer Ehrw. ende hem comparant in jahre 1651 gepasseert, alle
schulden ende lasten op het erve ende guedt Sibinck staende, ende in specie seker schuldt
montierende ter summa van 300 daelers capitael mit enige achterstendigen interesse an Gerhardt
Rabelinck, burgermr. der Stadt Vreden, toe betaelen aengenomen. Ende also haer Ed.
niettegenstaende het gemelte accordt in gebreck blijven voorgemelte Rabelinck dien angaende te
bevredigen, sulx datt hij voor dieselve summe ende interesse alhijr wordt bespraeken, soo will
comparant citation (=dagvaarding) tegens het voornoemde Capittel om op aenstaenden
Gerichtsdagh t'erschijnen ende voor hem t'intervenieren ende t'indemnideren gebeden hebben, mitt
uijtdrucklicken protest dat men andersints allen hinder, costen, schaeden ende interesse op haer
Ehrw. goederen in desen ambte gelegen, sal soeken te verhaelen.
0503 RA Bred.114; fol.50v
16530224
Dr.Cornelis Smits, volmr. des WelEdlen Erntfesten Jacob van Munster heer tott Krechtinck ende
Wahlien, referyrde hoe dat Dr.Bertram Theben als volmr. van Pouwel Roeters coopman tott
Emmerich, welgemelten heer van Krechtinck voor een summa van 115 gulden so denselven ter
oorsaeke van eenige verkofte ende geleverde wahren souden restyren, voor den Ed.Gerichte van
Bredevoort bespraeken, ook in comparants absentie aen sijn WelEd. granen liggende op den huijse
Wahlien mitsgaeders het goedt Deterinck doen peinden. Comparant wil het voorsr. verwin mit
betaelinge des bess dato opgelopene gerichtskosten afgedaen hebben ende sich, na bekomen
affschrift der anspraek, alsnog praesentyren.
0504 RA Bred.114; fol.203v en 204r
16530707
Jan Lantinck, bowman opt Balkenschott, heeft affgerekent met den heere Capitain Dunnewolt van
alle achterstendige pacht, waerbij is bevonden datt hij schuldigh is gebleven 450 gulden, ende
daervoor verbonden zijn geriede; also nu die capitain voorsr. daervoor inhout wagen ende paerden
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neffens alle t'geriede, pogende het gesaij mede nae sich te nemen, sonder eenige quitantie, soo
versoeckt suppliant dat voor eerst het gewas, daernae het mestrecht in betaelinge vant voorsr. achterstane moge gerichtelick, als oock sijn peerden vercoft ende het superplus tott sijnen profijt
uijtgekeert worden, met verbot dat sijn WelEd. sich ondertusschen van sodanen datelickheijt sal
hebben t'ontholden.
't Gerichte authoriseert die coornoeten het gewas ende bowrecht den requirant toebehorende te
aestimeeren (=schatten), ende dat het vehe ende peerden, mitsgaders bowgereetschap als anders an
den meestbiedenden sall verkoft worden, ende dat hett overschot aan requirant sall verblijven,
sonder dat die heere gerequireerde sich selffs in desen sall moegen richten.
0505 RA Bred.114; fol.262r
16531103
Dr.Stephan Wisselinck, volmr. van Claes Ittersum veendrich, als het recht hebbende van sijnen soon
Herman Ittersum capitein, sprack an mitt rechte Jr. Jacob van Dunnewolt capitein, vermoge relatie
des gesworene Jan ter Pelckwick op huijden gecitiert, om te hebben betaelinge van een gerechte
sevende gedeelte van 800 rijxdlr. so ende als heer capitein Dunnewolt uijtten naeme vande
semptlicken gesusteren ende gebroederen bij accordt vande heere drost van Altenae, int jaer 1649
opgeboert ende ontfangen heft, versoeckende voldoeninge metten interesse van dien.
0506 RA Bred.114; fol.262v
16531103
Rud.Theben volmr. van Otto Janssen sprack an mit rechte Jr. Jacob van Dunnewolt ten
Balkenschot, vermoge relatie des gesworene Abr.Petersen geciteert, voor die summa van 32 schepel roggen met noch 10 schepel boeckwijten in desen lopenden jahre ten huijse van Lammert Trae
affgerekende wetlicker schult ende achterwesen van wegen den Middeldorpschen Thynde uijt
Balkenschot verschijnende, versoekende voldoeninge met bekieronge van kosten ende schaede.
0507 RA Bred.418; fol.90v
16540313
Joost Simmelt voor sich en sijn erven, also zijn zl. vaeder Jan Simmelt in 1640 den 28 Marty, die
Wormbs kamp wohninge aan Geerdt Wormbskamp, Webbe, ehelieden, voor 700 dall. verpandet
heeft, bekande voor Jan Wormbskamp, Jenneken eheluijden, gemelten pandtpenninck noch mit 130
dall. verhoogt ende vermeerdert te hebben, belopende nu den geheelen pandtschillinck 830 dall.
Belovende glte. Joost Simmelt dat, indien hij Wormbskamp wohninge tot enige tijd erflick verkopen
of hoger verpanden wilde, dat glte. Jan Simmelt(?) off sijne erven alsdan daertoe die neegste sijn
solden, mits daervoor doende en betaele gelijk aan een ander. (Siet hier over de acten vanden 28
Marty 1640 en 22 Juny 1696 gepasseert).
0508 RA Bred.115; fol.63r en v
16540407
Rudolphus Theben, volmr. van Monsieur Ernst Frederick van Beringen, geeft te kennen hoe datt
volgens het gerichtelicke signat publicatie geschiet sij, dat den 10 deses tott voldoeninge van des
Ed.Hoffes sententie seker goedt Deterinck off Kamphuijs, Jonker Jacob van Munster tott
Krechtinck ende Wahlien toebehorende, sall distraheert und verkoft werden. Comparant wijst er
op, dat sekere weijdegrunden und hoeijlanden die van oldes her an hett guedt Deterinck gehoerigh
zijn, tegenwoordich bij anderen in pacht gebruijckt worden, toe weten die Haeverweijde, die
Deterinck mathe ende die Schmits maete; comparant verzoekt daarom nogmaals publicatie, ten
eijnde dat kundtbaer gemaeckt werde, dat die vorsr. weijdegrunden ende hoylanden tott
voldoeninge van de Hoffes sententie mede opten 10 deses gedistraheert ende verkoft werden
sollen.
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0509 RA Bred.115; fol.65r t/m 66r
16540411
Rudolphus Theben, volmr. van Monsieur Ernst Frederick van Beringen, repeteert hetgeen hij
opmerkte bij zijn verzoek tot distractie van het guedt Camphuijs off Deterinck, sampt Deterinck
maete, Haeverweijde sampt Smits weijde, Jonker Jacob van Munster tott Krechtinck ende Wahlien
toebehorende.
't Gerichte decerneert (=besluit tot) den keerssenbrandt nae landtrechte. Nae verlesinge der
vorwarden is het voorsr. goedt Deterinck ingesat bij den heer verkoeper op 633 dll. 10 str.
die daerop gehoogt
34 dll.
___________
und is kooper bij keersenslagh geworden voor 667 dll. 10 str.
Daerop erschenen Rud.Theben als volmr. van Jr. Ernst Frederick van Beringen, naedemael sijn here
principael het erff ende goedt Deterinck off Camphuijs neffens daerbij behorende weijdegrunden bij
openbaren keersenbranct toegevallen is, verzoekt hij inheringe in die voorsr. gronden, ende dat de
gebruijkers van de weijdegronden belast mogen werden niemant anders t'erkennen, oock die
koorn- ende geltpachten an niemant anders als ahn volmrs. principaal af te dragen.
't Gerichte accordeert dit verzoek.
0510 RA Bred.418; fol.92v en 93r
16540505
Verkoop door Henrick Campes, Griete sijn huijsfr., aan Beerndt ten Nijenhuijs, Enneken sijn
huijsvr. en erven, van een gerecht vierdendeell van de Gijskes mathe, gelegen in den kerspel
Wenterswick, buerschap Medehoe, mette eene sijdt aen Dunnewolts esch, mette ander aen
Bruggers mathe, mette eenen einde aen Pavers esch, metten anderen aen Nijenhuijs Schotmors
gelegen.
0511 RA Bred.418; fol.95r en v
16540605
Verkoop door Gerhardt van Bronckhorst, stadtholder der Graefschap Berge, voor sich, juffer
Caspara Catharina van Hetterscheidt, sijne huysfr. en erven, aen Jan Giesinck en zijn huysfr., die
Rouwe maets Elsen inden kerspel van Wenterswijk, buhrschap Medehoe, mit beijden sijden ande
Gemeinte gelegen, mit eenen einde an koeperen kamp, so als sij dieselve van wijlen Frans Moselage
angekoft, metten anderen an Poelhuijs Maet schietende, mit derselver toebehoeren ende
gerechtigheden.
0512 RA Bred.418; fol.95v en 96r
16540622
Verkoop door Henrick Grievinck, Hinneken Kocks ehelieden aan haeren swaeger Jan Cocks,
Stijnken ehelieden, van haer recht ende gerechtigheijt van die caethstede Kockshuijs genant, inden
kerspel Wenterswick buerschap Medehoe, tusschen Theinck ende Illenbergh, mit eener sijdt ant
Mister veldt, mitten ander an Theincks busch, uhtgesondert twie schepel geseij landes so naest
Theincks grondt gelegen, die verkoeperen sich gereserviert hebben.
0513 RA Bred.418; fol.96r
16540622
Verkoop door Geerdt ten Damkate, Mecht ehelieden, aan Dries van Eerden, Elsken ehelieden, van
een cathstede die Lochte genant, in den kerspel Wenterswick bourschap Medehoe, mit eener sijdt
ant Boex velt, mitten ander aen coeperes landt gelegen, mitt eenen ende an Herbert Geerdts
goorden, mitten naderen ande Slippe schietende, mitt derselven toebehoer und gerechtigheit.
0514 RA Bred.115; fol.128r
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16540706
Erschenen Johan Schulte te Huppell, die bekande voor sich, sijner huijsfrouwen ende erven
schuldich te sijn Jan Hardes die summa van 100 dalers gelienden gelde, belaeffde dieselve op
Joannis Midtsomer des jaers 1655 neffens 5 daalder interesse gewisslick ende onfeilbaer te
betaelen, bij verbant sijner goederen ende poene van reale ende parate executie. Verders erscheen
Rutger Poelhuijs ende heft sich in val van misbetaelinge, als burge gestelt onder verbandt sijner
goederen.
0515 RA Bred.115; fol.165r
16541019
Dr.Roller uijtten naem van Geert op Stienkamp sprack an mit rechte, vermoge relatie des
gesworene Jan ter Pelckwick op huijden gecitiert, Herman Lammerdinck voor die summa van 100
daalder mitten interesse, hem vermogens gerichtelicke bekentenis competeerende, waervan die losse
ter behoorlijcke tijtt is geschiet, ende gedaegde niettemin in gebreke gebleven te betalen, so
versoeckt comparant voldoeninge cum interesse.
Erschenen Hermen Lammerdinck die toezegt den interesse binnen den tijtt van een maent ende het
capitael ten hoochste inden tijtt van een halff jaer te betaelen, versoeckende dientwegen dat geen
verdere kosten hem mogen angedaen werden.
0516 RA Bred.115; fol.189v
16541116
Erschenen Geerdt Hijinck ende Jan Boinck nomine uxorum, spraecken aen mitt rechte Harmen
Lammerdinck, vermoge relatie des gesworene Abraham Peters op huijden gecitiert, ende sulx voor
die summa van 110 daalder sampt 14 jaeren interesse, resteerende hun comparanten ter cause van
afgecoffte olderlijcke geriede goederen, versochten voldoeninge cum expensis.
0517 RA Bred.115; fol.209r
16541130
Erschenen Goossens Harmen in Medehoe ende bekende oprechter wettelijcker schuldt schuldich te
sijn aen Eggert Gevers de summa van 27 daalder 2 str. heercoomende van affgekofte waeren,
belovende tegens aenstaenden Maij dieselve penningen gewislick ende onfeilbaer te betaelen, onder
verbandt van alle sijne geriede ende ongeriede goederen ende poene van reale ende parate executie.
0518 RA Bred.115; fol.209v
16541130
Dr.Roller volmr. van de heere ritmeijster Beeringen heeft vermoge relatie des gesworene Jan ter
Pelckwijck anpeindinge doen laeten aen die gereide ende ongereide goederen van Harbert
Dieterinck voor de somma van 19 rijxdlr. 10 str. neffens de darde garve omtrent ad 7 molder
boeckweijte restierende pacht, und heefft tott vervolgh van dien, daervan eene wette van
opbaedinge tegens Harmen (bedoeld zal zijn Harbert) Dieterinck gebeden.
0519 RA Bred.116; fol.25r
16550214
Johan Camphuijs heft die vermoege relatie des gesworene Jan ter Pelckwik den 8 deses
angepeindete geriede ende ongeriede goederen van Johan Hijnck op Loerdijck, voor die summa
van 45 daeler herkomende van verschenen pacht tot goeder rekeninge, sampt schaden mit rechte,
huijden dato opgebadet, ende daervan eene wette tegen gemelte Johan Hijnck gebeden ende
erholden.
0520 RA Bred.419; fol.6r en v
16550221
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Jacob ten Elsen en Elisabeth sijn huijsfr. hebben avergelaten en verkoft aan Herman Laerberch,
Lijsken ehelieden, 18 dall. jaerlix op Maij ende op Maij 1656 eerst toe verschijnen, stellende tot
onderpand sijnen kamp, den Elser kamp aldernaest Maes Huijs in Medehoe, voorts sijnen goorden
gelijckfals bij Maes huijs, ende Loerbergs maat, die Albers Weijde genant, gelegen. (Anno 1664
den 25 Maij voldaen ende betaelt).
0521 RA Bred.116; fol.33r
16550222
Nicolaes Hillebrandt volmr. van Jr.Jacob van Dunnewoldt, sprack aen ende gaff schuldt mitt rechte
Willem Roerdinck, vermoege relation des geswooren Abraham Petersen op huijden gecitiert sijnde,
voor de summa van 47 rijxdlr. hercomende van affgekofte eijcken boomen, soo beklaeghde binnen
den tijtt van 8 daegen naer geholdenen koop onfeilbaerlick gelaeffte te betaelen, waerop niet
gevolght sijnde, niet tegenstaende die menighvoldige goedtlijcke anmaeningh, is hij genootsaeckt den
wegh rechtens bij de handt te neemen; versochte den gedaeghde inde geeijschte summa
gecondemniert te worden.
0522 RA Bred.116; fol.42v
16550308
Rud.Theben volmr. van Aelken ten Poelhuijs sprack aen mitt rechte Jan Schulte van Huppel
vermoege relatie des gesworene Jan te Pelckwijx op huijden gecitiert voor de summa van 40 dalers
capitael sampt interesse, gesinde4 betaelinge cum expensis.
0523 RA Bred.419; fol.13r en v
16550503
Jr.Adrian van Eerde ten Pleckenpoel, als angeboren momber van zalige Joncker Jurrien van
Asbecks ten Berge ende Dravenhorst naegelaetene onmundige kinderen ende mede ten overstaen
van Jr. Jurrien Frederick ende Joost Henrick van Asbeck ten Berge ende Dravenhorst, als oldeste
sonen van walg.te Jr.Jurrien van Asbeck zal., verklaart avergelaten ende verkoft te hebben aen Jan
Garverdinck, Jenneken ehelieden, twie parcelen hoijgrondts onder 't goedt Sewinck gehoerich
gewesen inde Rouwe Mors, buhrschap Medehoe, het eene dat Loekempkes Matken genant,
schietende an Buhrser Loekamp, an Garvers grondt, ende den Garvers Bulten, het ander die
Ackermahlen genoembt, schietende met den eenen eynde an Poelhuijser Wert, met den anderen
eijnde an Garvers Nijenkamp, met eenen sijdt langes Geesinck grondt, mitten ander an Garvers
grondt gelegen, mit dessen toebehoer ende gerechtigheit.
0524 RA Bred.419; fol.15r
16550512
Henrick Roeters, ten overstaen van sijnen bestevader Jan Roeters, heeft gecediert aan Henrick
Sellekinck sodane renteverschrijvongh van twie dall. als hij anno 1638 den 15 Martij van sijn suster
Berndtijen Bonen uijt den Krosen goirden inden kerspel Wenterswick buerschap Medehoe gelegen,
staende mit 36 dall te loesen.
0525 RA Bred.419; fol.17v
16550526
Herman Lammerdinck, Jan Lammerdinck, Griete Lammerdinck, met Harmen ende Jan
Lammerdinck haere broeders als in desen in absentie haers mans erkorene mombers, und Gerdt
Heijnck, cavierende voor sijn huijsfr. Marrie Lammerdinck, verklaren dat zij hebben avergelaten en
verkoft aan Geerdt Stienkamp, Tonnisken ehelieden, 6 dall., jaerlijks te verschijnen up Martini, te
loesen met die summa van 100 dall., stellende t'onderpande haere stede die Stroote in Medehoe bij
Lammerdinck Berencamp gelegen
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0526 RA Bred.419; fol.18r
16550526
Herman Lammerdinck, voor sich en zijn erven, bekent dat, also sijne broeder Jan ende suster
Griete, sampt swager Geerdt Heijnck, haere anparten ende gerechtigheeden der Stroote stede in
Medehoe gelegen, an Geert ten Stienkamp gerichtelicken verbonden hebben, die hondert dlr. so an
vors. Steenkamp verschreven, hem comparant allenich concernieren.
0527 RA Bred.419; fol.26v
16550727
Willem Roerdinck op Roerdinck in Medehoe en sijn huijsfr. bekennen wettelick schuldig te sijn aen
Henrick Wahliens, Gertken Strobandt ehelieden, 125 dall., waarvoor hij aan hem twee jaar verbindt
het gewas opten Peninckkamp, ongefeht van vierdehalf molder geseyes voor 100 dll.; voor de
resterende 25 dll. zal Wahlien ende huijsfr. na 2 jaar van het gewas des gemlte. kamps soo veel hem
daervan mochte competeeren tot het 3e jaar daaruit betaelt krijgen. Verder verklaart Willem
Roerdinck voor een ontfangen somma van 42 dll. aan Henrick Wahliens en huysfr. overgelaten en
verkoft te hebben sijn gewas van een molder geseys op Lammerdinck Esch,so tegenwoordig met
boeckweijt besaeijt is.
0528 RA Bred.419; fol.33r
16551018
Verkoop door Henrick Grievinck, Hinneken ten Veene, ehelieden, aan haeren swager Jan Kocks,
Stijnken ehelieden,van twie schepel geseij landes in de buerschap Medehoe gelegen, met eenen sijdt
naest Theinck landt,metten ander naest Kocks landt gelegen, mett eenen einde ant Master velt, met
anderen an Theincks Busch schietende, met dessen toebehoer ende gerechtigheit.
0529 RA Bred.116; fol.162r en v
16551029
Geertijen Berninck wed. van zal.Herman Berninck, gewesene gildemeister van die buerschap
Medehoe, ten overstaen van haeren soon Jan Schuijrinck, doet met consent vanden heere Richter
voorbaeden ende een dagh van rechte leggen tegens toecomenden gerichtsdagh sijnde den 1
November, Berndt Loijkinck ende Harberts Geerds in qualite als Gildemeisteren vande Bourschap
off Gemeinte van Medehoe, om van dieselve te hebben betaelinge eener somma van 1365 gl. 2 str.
ter goeder rekeninge, ende afftreckende bewijslicke betaelinge, herkomende so van verschott voor
die voorsr. Buirschap ende Gemeinte van Medehoe gedaen, als oock van belooft jaerlix tractament
volgents diverse rekeningen ten daege dienende bijtebrengen, als mede oock den interesse van 't
gedaen verschott in gevolgh van voorsr. rekeninge, ende voorts voor die costen ende schaeden mit
rechte. Hiervan wort die wette an Berndt Loijkinck ende Harberts Gerdt als gildemeistere
daertegens voortenemen als sij q.q. te raede bevinden sullen nae behooren.
0530 RA Bred.116; fol.175v
16551115
Erschenen Joost Simmeldinck ende bekande voor sich en sijn huijsfrou van voorgestreckten gelde
aen Moijses Hertz jude schuldigh te sijn de summa van 12 gulden 7½ stuivers, gelaeffde deselve
metten interesse en deeses daeges costen, tegens Lichtmis anstaende gewis ende onfeilbaer te
betaelen, onder verbant van sijn goederen ende poene van reale ende parate executie.
0531 RA Bred.116; fol.197v
16551213
Erschenen Joffr.Agnes Margriet van Padevoort, huijsvrou van capitein Dunnewolt, geassisteert met
Nicolaes Hillebrant, haren hyrtoe erkoren ende toegelaetenen momber, ende bekande oprechter
deuchdelijcker schult, schuldigh te sijn aenden E.Borgermr. Rabelinck ende Frederick van Basten,
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vermoege gedaene anspraeck, de somma van 266 gulden, waervan een gerechte sevende gedeelte
tott laste van Jr. Jan van Dunnewolt veendrigh, onder verbant haerer goederen, en in specie seeker
stuck landes den Niethoff gehieten, belovende voerschr. ses parten van 't 266 gulden mett kosten
tegens anstaende Martini gewislick te betaelen, onder verbant haerer goederen ende poene van
reale ende parate executie.
0532 RA Bred.117; fol.46v
16560306
Erschenen Joost Simmelt ende bekande voor sigh ende sijnen erven, wegen verschooten heeren
penningen, armen renten ende gelienden seijrogge, verkoft te hebben an Jan ter Pelckwick ende
sijnen erven, soeven molder schonen rogge mitte hett stroe daeran dieselve gewassen, op een stuck
landts die Hoffstede genant in Simmelt, sijnde 't contract van desen mitten recognossent op
Michaelis 1655 overcoomen, op naestanstaende St.Jacob t'ontfangen, ende t'selve saet op sijn
Pelckwicks costen te meijen ende dorschen. Indien oock op voorsr. stucke die Hoffstede soo voel
saets tot gemelte soeven molder niet mochte gewassen sijn, sall hem Pelckwick frij staen het restoor
op sijn Simmelts ander landt te soeken ende maeijen.
0533 RA Bred.117; fol.79r
16560508
Erschenen Joost Simmelt ende belaeffde Jan Becker die op huijden bespraeckte 8 dalers neffens
huijdigen dagen opgelopenen gerichtskosten tegens naestkompstigen Jacobi, entweder mitt gerede
gelder offte saet opten lande, nae marckganck, gewisslick ende onfeilbaerlick te betaelen, alles bij
poene van reale ende parate executie.
0534 RA Bred.117a; fol.17v en 18r
16560626
Dr.Wesselinck volmr. van Jan Lantinck heft vermoege relatie des gesworene Jan ter Pelckwick den
25 deses anpendinge doen laeten an die fruchten, pechten ende vervellen, sampt eijgendom des
goedes Balckenschot, Jr. Jacob van Dunnewolt c.s. toestendigh, ende sulx om uijt cracht van
sententie den 24 Jan. naestleden tusschen comparants principaal en welgemelte capitein Dunnewolt
gepronuntiert, te hebben betaelinge van 318 gulden 10 stuivers tot goeder rekeninge, voorbeholdens
de costen van de procedure, ende 't gene bij de voorseijde sententie is gereserviert. Und heft
comparant tott vervolgh van dien gepeindete panden in maeten als boven, huijden dato opgebadet,
und daervan eene weete tegens welgemelte capitein Dunnewolt, offte in sijne absentie, aen juffer
Dunnewolt ende den bowman Jan Hijnck gebeden.
0535 RA Bred.117a; fol.20v
16560703
Erschenen Joost Simmeldinck ende bekande oprechter wettlicker gelienden gelde schuldich te sijn
an Moijses Hertz, jude, 9 rijksdll. ende 24 stuivers gerichtskosten, gelaeffde dieselve tegens
naestkumpstigen Michaelis mit behoorlicke erstadungh gewiss ende onfeilbaerlick te betaelen, bij
verbandt aller sijner gerieden ende ongerieden goederen, ende poene van reale ende parate
executie.
0536 RA Bred.117a; fol.28r
16560710
Henrick Hijnck heft vermoege relatie des gesworenen Abraham Peters den 8 deses d'angepeindete
geriede ende ongeriede goederen van Jan Schulte van Huppel voor die summa van 24 dalers
verdient loon tot goede rekeningh sampt schaeden mit rechte, huijden dato opgebadet, ende
daervan eene wette tegen gemelte Schulte van Huppel gebeden.
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0537 RA Bred.117a; fol.29r
16560710
Erschenen Herman Lammerdinck ende bekande schuldich te sijn an sijnen swager Berndt Wessels
een summa van anderhalf hondert dalers, edoch tot goede rekeninge, mett den interesse van dien
nae luijt van obligatie, belaefde dieselve in twie terminen namentlick op Jacobi 25 dalers ende op
Michaelis naestkomende die resterende penningen, metten interesse ende kosten daerop gelopen,
gewis ende onfeilbaer te betaelen, bij verbandt aller sijner gerieden ende ongerieden goederen ende
poene van reale ende parate executie.
0538 RA Bred.117a; fol.29v
16560710
Dr.Wisselinck volmr. van Jan Lantinck, hebbende naestleden gerichtsdach uijt kracht van sententie
anpendinge gedaen ande geriede ende ongeriede goederen van capitein Dunnewolt voor die summa
van 318 gulden, versoeckt gans dienstlick den Ed. Gerichte gelieve den bowman bij decreet te
belasten, gien vruchten ende pachten aen welgemelte capitein Dunnewolt offte aen iemant
sijnenthalven te betaelen, eer ende bevorens comparants principaal voldaen ende betaelt sij, ende
daervan eene weete an den bowman vorsr. te doen insinueren.
0539 RA Bred.419; fol.86r en v
16561231
Verkoop door Jan Laerberch en Geesken te Kreijll ehelieden, aan Jonker Jacob van Dunnewolt ten
Balckenschate, overste wachtmeister van Sijn Chirfurstl.durchlucht. van Brandenburgh, juffer Agnes
Margareta van Padevoirt ehelieden, van die Aelbers weijde inden kerspel Wenterswick buerschap
Medehoe, met eenen sijdt langs Dieterinx Broeck, metten ander langes Maes horst, mett eenen
einde anden Elser goorden, metten anderen an Balkenschater busch schietende, met derselver
toebehoer ende gerechtigheit.
0540 RA Bred.420; fol.5v en 6r
16570205
Joost Simmelinck en Gerdtken ehelieden, hebben voor een som geld, voor den tijt van 12 jaeren
onlosbaar in pandtschap avergelaten ende verkoft aan Jan Sevinck en Aelken ehelieden, twie stucke
boulandts onder Simmeldt gehoerende, het eene die Hulsbraeke genant, ant Veldt mitter eener sijdt,
mitter ander ant Hilligen Loe gelegen, het ander, Woerdts stucke genant, mit eenen sijdt achter
Sevincks goorden, mitter ander langs het Goor gelegen, mit dessen toebehoer ende gerechtigheijt.
0541 RA Bred.420; fol.6v en 7r
16570219
Berdt Romp heeft verkocht aan Jan Laerbergh en Geesken ehelieden, die halve Aelbers weijde
inden kerspel Wenterswick buhrschap Medehoe tussen den Elser goorden ende cap.Dunnewolts
landerijen in verner vohr ende bepalingen gelegen, mit derselven toebehoer ende gerechtigheijt.
0542 RA Bred.420; fol.23r en v
16570416
Jr.Johan van Dunnewoldt en sijn huijsfr, verklaren schuldig te zijn aan Arnold Koenen en Gertruijt
Rabelinck ehelieden, die summa van 94 gl., te betalen tussen nu en aenstaenden Jacobi; bij faulte
van dien assignerende hem een seker stucke landes ongefehr van 2 molder geseij in den kerspel
Wenterswick, buhrschap Medeho, op die Amerssvoort gelegen.
0543 RA Bred.420; fol.27v en 28r
16570509
Joost Simmeldinck en Gertken ehelieden, verklaren schuldig te zijn aan haeren ohm Engelbert
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Simmelinck en Jenneken ter Straeke ehelieden, die summa van 817 daelers ad dertich str. 't stuck
hollants. Het bedrag is deels door Joost ontvangen, deels verschreven en betaelt aan de crediteuren
uit die Helmerincks cavenstede in Medehoe. Aan Engelbert Simmelinck wordt voor de tijd van 14
jaar die Helmerink cavenstede in pandschap gegeven. (Op 3-5-1730 verklaart Gerrit Helmerdink te
Meddo van deze pandtschap ad 817 daelders door Jan Simmeldink voldaan te zijn).
0544 RA Bred.420; fol.28r en v
16570509
Engelbert Simmeldinck en Jenneken ter Straeke ehelieden, bekennen voor een welontfangen som
geld rechter jaerlicker pension avergelaten ende verkoft te hebben aan Jan Laerberch en Geesken
ten Kreijll ehelieden, 18 daelers jaerlix van de derde garve des gewasses op die Helmerink Braeke.
0545 RA Bred.118; fol.69r
16570604
Erschenen Aleffs Herman in Medehoe, die bekande oprechter wetlicker schuldt schuldich te sijn Jan
Ficks, die summa van 7 rijxdlr. 27 str. geliende penningen, belooffde dieselve tegens anstaenden
Jacob, edoch 14 dagen voor off nae, gewiss ende onfeijlbaerlick te betaelen, bij verbandt aller sijner
goederen ende poene van reale ende parate executie.
0546 RA Bred.420; fol.35r
16570604
Toenis van Eerde als ambtman ende verwalter van de alhier gelegen goederen van Jonker Georgh
Frederich van Asbeck ten Berge ende Dravenhorst, heeft uit last van zijn heer avergelaten ende
verkoft ahn Jr.Jacob van Dunnewolt, overste wachtmeister ten dienste van zijn
Churfurstl.Durchlts.van Brandenburgh en juffer Agnes Margareta van Padevoort ehelieden, sekere
hoeijmaet die Wesselers maet genoemt in den kerspel Wenterswick, buhrschap Medehoe tussen
heeren coeperen busch, Nijenhuijsen ende Camphuijser maeten gelegen. (Op 4-3-1658 heeft
Jonker Georgh Frederich van Asbeck ten Berge ende Dravenhorst deze cessie van Tonnis van Erde
van de Wessels maete aen Jr.Jacob van Dunnewoldt ende juffer Agnes Margareta van Padevoort
gedaen, geratificiert ende geapprobiert).
0547 RA Bred.118; fol.77v
16570618
Geerdt Boekers sprack an mit rechte Joost Simmelinck, vermoege relatie des gesworene Abraham
Peters gecitiert,voor 6 rijxdll. sijnde het restoir van cooppenningen eens peerdts, gesindt betaelinge
mit refusie van costen.
0548 RA Bred.118; fol.87r
16570702
Rud.Theben als volmr. van Jan Sadeler, sprack an mit rechte Gertken die naegelatene van zal.
Henrick Sijbinck, tegenwoordige huijsfrouw van Gert Sijbinck, vermoege relatie des gesworene Jan
ter Pelckwick gecitiert, voor die summa van 75 daler mit een jaer interesse kentlicker berekende
wetlicker schult, gesinde voldoeninge mit refusie van kosten.
0549 RA Bred.420; fol.37v
16570702
Erschenen Joost Simmelinck, die bekande voor sich en Gertken sijner huijsfrouwen ende sijn erven,
voor eene welbetaelde somma geldes ondergemelt, in pandtschap avergelaten ende verkoft te
hebben an Jan ten Roskamp, Aelken sijner huijsfrouwen ende haeren erven, seker parceell
hoijgrondts op den Simmelinck Esch, tusschen Schulten Winckel ende de Mors gelegen;
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voorbeholden den pandtverschrijver hetselve acht daegen inde Maij te mogen weijden, ende die
naeweijde te genieten bess ter tijt van de afflose, so jaerlix ende alle jaer op Maij met die summa
van 136 dalers nae loeskundige so nae verloop van ses jaeren te geschieden sall vrijstaen.
0550 RA Bred.420; fol.47v
16570821
Verkoop door Herman Lammerdinck en Mette Wijberinck ehelieden, Jan Lammerdinck voor sich,
Geert Heijnck en Maria Lammerdinck ehelieden, aan hun resp. swager ende suster Jan Boeijnck en
Griete Lammerdinck ehelieden, van haer anparten, recht ende gerechtigheiden vande cavenstede
Halrijt inden kerspel Wenterswick, buerschap Medehoe tussen Oostendarp en Stienkamp gelegen.
0551 RA Bred.420; fol.47v en 48r
16570821
Verkoop door Jan Boeyink en Griete Lammerdinck ehelieden, an haren swaeger ende resp. suster
Herman Lammerdinck en Mette Wijberinck ehelieden, van haer anpart, recht ende gerechtigheyt
vande cavenstede Nieres huijs, idem haer anpart, recht ende gerechtigheyt vande cavenstede die
Stroete, beijde inden kerspel Wenterswick buurschap Medehoe gelegen.
0552 RA Bred.420; fol.48r en v
16570821
Verkoop door Jan Boeyink en Griete Lammerdinck ehelieden, en Berndt ten Ostendarp en Griete
ten Oostendarp ehelieden, van soeven daelers jaerlix op Jacobi ende op Jacobi 1658 eerst toe
verschijnen, stellende tot onderpand alle haere geriede ende ongeriede goederen, in specie haere
cavenstede die Halrijt inden kerspel Wenterswick buurschap Medehoe tussen Oostendarp ende
Stienkamp gelegen.
0553 RA Bred.420; fol.49v en 50r en v
16570922
Jan Poelhuys en Geesken Boijnck ehelieden, ende Geerdt Poelhuys, sampt Jan, Berndt ende Stijne
Poelhuys, caveerende samptlick voor haeren broeder Lambert Poelhuijs, respective broeders en
susters, exhiberen desen gerichte seker verdragh ende gelijckmaekinge, waarin hun wille ende
meyninge vervattet is. Het betreft verdrag tussen de naegelaten kinderen van zal. Lambert Poelhuys
ende Geeske Boijnck,t.w. Geerdt, Jan, Berndt, Stijne ende Lambert ter eenre ende die kinderen
van moeder Geesken bij Jan Poelhuys geprocreert ofte die noch geprocreert mochten werden. De
gemelte 5 voorkinderen ende die naekinderen sullen tott resp. vaederlicke ende moederlicke
goederen gelyckelick toegelaeten worden. Voorts regeling van de door haerder resp. stieffvader
ende moeder te geven hylixstuyr. Geregeld wordt voorts dat die oldste sohn Geerdt 't goedt
Poelhuijs tot sijner tijtt onverdeijlt beholden sal, mits daervan uitkerende aan zijne broederen en
halve broederen behoerlicke gewontlicke ende naeberlicke vergoedinge.
0554 RA Bred.118; fol.121v en 122r
16571015
Dr.Wisselinck volmr. van Claes Ittersum, veendrich, exhibeerde desen Ed.Gerichte sekere willekeur
sub dato van 7-10-1656 waerbij juffer Agnes Margareta van Padevoort, huijsfrouw van Jr. Jacob
van Dunnewolt, Overste Wachtmr., sijnde in absentie van haeren eheman geassisteert gewest met
de volmr. Nicolaes Hillebrant, beloooft heft an Claes Ittersum te betaelen die summa van 350 caroli
gulden, ende also daerop bes dato niet betaelt is, als versochte comparant eene wete van summatie
waerbij dieselve moge gesummeert ende belast worden, die geëijschte 350 gl. metten interesse van
dien volgens d'wilkoer binnen den tijtt van 14 dagen promptelick te betalen, off dat bij
onverhopentlicken vall daerin wijders sall vervaren worden als landtrechtens, versoeckende dat
hiervan die wete naer behoren moge geinsinueert worden.
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0555 RA Bred.118; fol.135r
16571103
Rud.Theben als volmr. van Jan Sadeler heft uijt craft verwins d'angependete gereede ende
ongereede goederen van de weduwe van zal. Henrick Sijbinck, tegenwordig huijsfrouw van Gerdt
Sijbinck, vermoege relatie des gesworenen Jan ter Pelckwick den 27 Octob. gepassiert, voor die
summa van 75 dlr. sampt interesse, kosten ende schaeden, huijden dato opgebadet, ende daervan
eene wete tegen gemelte Sybincksche gebeden.
0556 RA Bred.420; fol.55r en v
16571103
Joost Simmeldinck en ehevrouw Geerdt Simmeldinck genant Hamerslagh, bekennen aan Jenneken
Cahtmans nagelatene van zal. Jan Boeinck, tegenwoordig huysvrouw van Herman Ellinck, in pandtschap avergelaten ende verkoft te hebben twie stuck landes in Simmeldinck gehoerende, omtrent
een molder geseijs groot, gelegen metten eenen sijde langs Hemmekers penninckbrede, und die
ander sijde langs den Simmeldincks esch, mit den eenen einde ahn die Hemeniks hamme, und den
anderen ende an den schulter Mors schietende; mit noch omtrent vijf spint geseys, gelegen opten
Simmeldinck esch naast het Bleek, mit den eenen ende anden Hogen Wegh, mitten anderen ende
ant Goor schietende, ende een stucksken lands het Woordt ackerken genant, mit eenen einde an
Sevincks goorden, mitten anderen an Simmeldincks stege schietende, omtrent van een schepel
geseijs.
Een en ander voor een som van 175 dlr. te lossen.
0557 RA Bred.420; fol.55v en 56r
16571103
Joost Simmeldinck geassisteert met sijn schoonvaeder Geerdt Simmeldinck genant Haemerslagh,
bekent voor sich en sijn huijsfr. Gertken, aan Jenneken Cahtmans nagelatene van zal. Jan Boeinck,
tegenwoordig huisvrouw van Herman Ellinck, bij gemelten zal. Boeinck geprocreert, in pandtschap
avergelaten ende verkoft te hebben, omtrent ses schepel geseijs op den Simmeldinck esch, mit
eenen ende ahn den Bruggen kolck, metten anderen einde ahn het Roevekampkens stucksken off
den Hogen wegh schietende, met eene sijde ahn den Simmeldincks gaerden, mette ander sijde ahn
het Winckels maetken gelegen, neffens noch een schepel saet, schietende met de eenen einde voor
ahn den Simmeldinks esche, mitten anderen einde ant Goor, mitter eener sijde an bestevaeders
stucksken, metten ander sijde ahn die Simmeldinck Nieuwlande gelegen.
0558 RA Bred.118; fol.157r
16571126
Erschenen Geerdt Sijbinck, Geertken sijn huijsvrouw, die bekanden voor haer ende haeren erven
oprechter deuchdelijcker schult, schuldigh te sijn aen Jan ter Pelckwijck die summa van 100 daler,
beloofden dieselve aen voorseijden Pelckwijck tegens aenstaenden Meij gewislick ende onfeilbaer
te betaelen, onder verbandt aller haerer goederen, in specie in val van misbetaeling verbindende 't
gewas opden Elser kam(p), ende voorts alle haer gewas, onder poene van reale ende parate
executie.
0559 RA Bred.420; fol.58r en v
16571128
Verkoop door Herman Lammerdinck en Mette ehelieden, aan Jan Lammerdinck ende Gerdt
Heijnck, Marrie Lammerdinck ehel., van haer alinge anpart rechte ende gerechtigheyt vande Niers
stede inden kerspel Wenterswick buhrschap Medehoe langes het Haesenvelt in verner bepalinge
gelegen.
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0560 RA Bred.420; fol.58v
16571128
Verkoop door Jan Lammerdinck voor sich sampt Gerdt Heijnck en Marrie Lammerdinck ehel., aan
Herman Lammerdinck en Metten ehel., van haer gerechte alinge anparten ende gerechtigheit vande
Stroot stede inden kerspel Wenterswik buerschap Meddeho, naest die Niers stede gelegen.
0561 RA Bred.420; fol.61r en v
16571214
Joost Simmeldinck voor sich en zijn huysfrouw hebben voor de tijt van ses nae een ander volgende
jaeren in pandschap avergelaten ende verkoft aan Jan ten Warnshuijs en Griete ten Piele ehel., een
stuk groenlands, die hofstedes hegge genant, onder Simmeldinck gehoerich, inden kerspel
Wenterswick inde buhrschap Medehoe gelegen.
0562 RA Bred.118; fol.183r
16571219
Rud.Theben uijt den naem ende als volmr. van Govert Wyginck, hefft die vermoege relatie des
gesworene Jan ter Pelckwick angependete geriede ende ongeriede goederen Gerdt Sijbincks voor
die summa van 25 gl. veraccordierde penningen voor verstaenden tijnde sampt schaeden mitt rechte,
huijden dato opgebadet ende daer van eene wette tegen gemelte Sijbinck gebeden.
0563 RA Bred.119; fol.35r
16580218
Rud.Theben als volmr. van Jan Herberts sprack an mit rechte Jan Schulte van Huppel, vermoege
relatie des gesworene ter Pelckwick gecitirt, voor die summa van 140 daler capitael sampt den
verlopen interesse tott goeden rekeninge, gesint voldoeninge mit refusie van kosten.
0564 RA Bred.119; fol.50v en 51r
16580304
Dr.Roller volmr. van Rutger Poelhuijs met sijn consorten, vermeldt dat zij het recht hebben bij tijtul
van koop ende transport van de hoochgeboren dr.Ernst Gr.tott Limburgh ende Bronckhorst, op het
goedt Huppel ende mede seker maetken, hetwelck van de tijttlicke bowluijden is verpandet ende
tegenwordigh voor een derde wordt beseten; allet onder conditie ende belofte dat sijluijden telkens
t'selve wederom souden inleveren, met 't vorsr. goedt weder consolideren, tott welcken eijnde die
weduwe van Koene Schulte te Huppel op huijden is gecitiert.
0565 RA Bred.119; fol.67r en v
16580318
Rud.Theben als volmr. van Jan Sewink sprack an mit rechte Jan Schulte te Huppel vermoege relatie
des gesworene Jan ter Pelckwick gecitiert, voor die summa van 100 dalers wetlicker schult, welcke
penningen volmrs. principaal anden gedaegde gegeven, ende heeft die gedaegde an volmrs.
principaal daervoor int gebruijck gedaen een stuck landts in het goedt Huppel gehoerende, t'welck
die tegenwoordige eijgenaers an sich trecken; volmr. versocht den gedaegde te condemneren tott
restitutie van bespraekte penningen, mitte bekieringe van kosten ende schaeden.
0566 RA Bred.119; fol.67v
16580318
Jan Hardes, geassisteert met Rutger Poelhuis desselven burge, heeft vermoege relatie des
gesworene Abraham Peters van Jan Schulte Huppel geeist om binnen den tijtt van 14 daegen te
betaelen die summa van 100 dalers capitael sampt 4 jaeren verschenen interesse, off te sien ende
hoeren dat eerstgemelte Schultens mobilia en daernae desselve immobilia gedistrahiert ende verkoft
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werden, ende dewijll die gedaegde in gebreck blijft die verwilkeuringe te voldoen, verzoekt aan den
Ed. Gerichte een dag van distractie vast te stellen.
't Gerichte stelt dagh van distractie op Maendach den 3 Maij naestkompstigh.
0567 RA Bred.119; fol.70r
16580320
Rudolphus Theben volmr. van Jan Harbers heft die uijt cracht eenes gerichtlicken verwins vermoege
relatie des gesworene Jan ter Pelckwick den 19 deses angependete geriede ende ongeriede
goederen van Jan Schulte van Huppel, te weten het Hevelboem, alsmede sijn kindts deell ende
quota van hett Haegen ende die Klumpers stede, in de buurschap Medehoe gelegen, om te mogen
hebben betaelinge van 140 dalers capitael sampt verschenen interesse, kost ende schaeden, huijden
dato opgebadert ende daervan eene wete tegens gemelte Schulte van Huppel gebeden.
0568 RA Bred.420; fol.76v en 77r
16580329
Verkoop door Cunne weduwe van zal. Schulte van Huppel, mit Jan Schulte van Huppel haeren in
desen erkorene momber, voorts Tonis, Aelbert, ende Jan Schulten vors., aan Willem ten Voortwis
ende Jan Herbers en derzelven huysfrouwen, van verkoeperen cavenstede het Overboom inden
kerspel Wenterswik, bourschap Medehoe gelegen.
0569 RA Bred.119; fol.76v
16580401
Erschenen Jan Schulte Huppel, die bekande voor sich, sijner huijsfrouwen ende erven, oprechter
wetlicker schuldt schuldich te sijn an Jan Sewinck die summa van 100 dalers hollants, gelaefde
dieselve neffens een half jaar interesse sampt opgelopene gerichtskosten alles ad vijf dalers acht
stuivers tegens naestkompstige Michaelis gewisslick ende onfeilbaerlick te betaelen, bij verbandt
aller sijner goederen en poene van reale ende parate executie.
0570 RA Bred.420; fol.77r en v
16580401
Erschenen Jan Schulte van Huppel, die bekande voor sich, sijner huijsfrouwen ende erven, also hem
sijn moeder, broeders Aelbert ende Tonnis ende sijn swaeger Cocks Jan toegestaen die
caevenstede t'Overboom voor 650 dalers tott dempinge van sijne schulden te vercoopen, gelijck sij
't selve oock mede opgedraegen hebben, waerin comparants moeder voor die halfscheijdt ende
desselven broeders ende swaeger iegelick voor eene rechte seste gedeelte berechtiget waeren, so
heft comparant wederom voor sodane gedeelten van die voornoembde cavenstede an sijne moeder,
broeders ende swaeger vorsr. gecedeert ende cedeert mits desen, so voele landts als sich die
voorsr. gedeelten belopen, van sijne quoten van d'andere cavensteden, als van 't Klumpers huijs en
't Haegens huijs, alle in de buurschap Medehoe gelegen.
0571 RA Bred.420; fol.115v en 116r
16581216
Gert Boesinck en huisvrouw bekennen voor een somme geldes rechter jaerlicker pension
avergelaten ende verkoft te hebben aan Jan (Laer)bergh, Geesken ehel., 15 dll. jaerlix op Meij en
op Meij 1659 eerst verschijnende, stellende tot onderpand alle sijne geriede ende ongeriede
goederen, in specie twie stucke boulandts tussen Simmelincks landt opt Hilligen Loe gelegen, hem
comparant toestendigh.
0572 RA Bred.120; fol.15r en v
16590120
Erschenen Jan Schuijrinck, erfgenaem ende erffuhter sijner olderlicker goederen, die bekande voor
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sich ende sijnen erven uijt cracht van obligatie sijnes vaeders daervan sijnde, schuldigh te sijn an Jan
Laerbergh die summa van 225 dalers neffens den interesse, belaeffde tegens anstaende Meij die
voorsr. summa metten interesse gewiss ende onfeilbaer te betalen, onder verbandt van alle sijne
geriede en ongeriede goederen, in specie van die stede Medeholt, in de buurschap Medehoe
gelegen, voorts alle andere olderlicke naelaetenschap, ende poene van reale ende parate executie.
0573 RA Bred.421; fol.3r en v
16590124
Geert Herbers en huisvrouw bekennen voor een somme geldes rechter jaerlicker pension
avergelaten en verkoft te hebben an Gerrit van Sonsfelt en erven 6 daler jaerlix op Nijejaer en op
Nijejaer 1660 eerst toe verschijnen, stellende tot onderpand een molder saet landts opten Huninck
hogen kamp in Medehoe naest de langen acker gelegen, te loesen met een som van 100 dll. (17-11660: Sonsfelt bekent dat hem dese 100 dll. betaelt is).
0574 RA Bred.120; fol.93r
16590505
Dr.Weddinck volmr. van Joost Simmeldinck sprack an mit rechte Jan Sevinck vermoege relatie des
gesworene Jan ter Pelckwick op huijden gecitirt, voor die summa van 50 gulden, restierende ter
cause van een gegevene obligatie ter summa van 100 gulden so comparants principaal an hem
Sevinck, in meijninge vande voornoemde penningen te sullen ontfangen, gegeven heeft sonderen
dieselve tott noch toe te hebben konnen mechtigh werden, als versoeckt comparant die gedaeghde
tott betaelinge van voorsr. 50 gulden te condemnieren.
0575 RA Bred.120; fol.94r
16590505
Erschenen Joost Simmelinck, die bekande voor sich ende sijnen erven oprechter wetlicker schuldt
schuldigh te sijn an Moijses Hertz jude, die summa van 79 rijxdlr., belaeffde dieselve met den
interesse op naestanstaende Michaelis gewis ende onfeilbaer te betaelen, onder verbandt aller sijner
goederen ende poene van reale ende parate executie.
0576 RA Bred.421; fol.12v
16590616
Rotger Poelhuijs verklaart dat op 15 Maart voor hem als coernoot is gecompareerd Joncker
Georgh Frederik van Asbeek om op te dragen en te cedieren ahn Dries van Eerden, seeker haefken
inden kerspel Wenterswick buerschap Meddehoe, mett eenen sijdt langs den Goossens kamp, mitt
den ander langs die Slippe gelegen, mit eenen einde ande Lochte, mitte anderen an koepers grondt
schietende.
0577 RA Bred.421; fol.12v en 13r
16590616
Jan Schuyrink en huisfrouw bekennen uit kracht van sekere willekeur schuldig te zijn aan Jan
Laerbergh en Geesken sijn huijsfrouw, de som van 137(?) dll., jaerlix ende alle jaer op Meij met 26
dll. te verpensioneren, onder verband van alle zijne geriede ende ongeriede goederen, speciaal van 't
stedeken Meddeholdt.
0578 RA Bred.421; fol.14v en 15r
16590708
Erschenen Stijne weduwe van zl. Henrick Helmes, met authoriteit van Rudolph Theben haeren
hiertoe erkorenen momber (beklaegt sijnde gemelte Stijne van Bernds Loijkinck, dat sij hem ende
sijn dogter diffaniert ende qualick naegesproken hebbe) und bekande vermits authoriteit haeren
mombers vorschreven, dat sij comparantinne die daegen haeres levens gien sinnen gehadt hedde
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hem Loijkinck off sijn dogter tot diffanieren ende tott naedeell van haer eere te spreken. Ende so
verstaen werden konne, dat sij tott achterdeell vande eere van Berndt Loijkinck offte sijn dogter
gesproken hadde, verklaerde mits desen dat haer comparantinne sulx van harten leedt dede, ende
dat sij van hem Loijkinck ende sijn dogter niet anders könne off wete te seggen, als alle eehr,
doegde ende vrommicheit, sonder exceptie ende bedrogh.
0579 RA Bred.421; fol.27r en v
16591110
Verkoop door Herman Camphuys borger binnen Doetinchem aan Berendt Bruggers en Geertken
ehel., van een stuck boulandts inden kerspel Wenterswick buerschap Medehoe in de Tolkamp
maet, mit eener sijdt langs 't Veen, mitten ander langs zal. Jan Romps landt gelegen, mitt beijde
enden ant Veen schietende.
0580 RA Bred.421; fol.32r en v
16591124
Joost Simmeldinck bekent voor sich en sijn huisvrouw, dat Jan Sevinck, Aelken ehel., seker
pandtverschrijvongh d.d. 5-2-1657 ter summa van 312 dll. uijt sijnen goede gevestet, met een
somma van 100 car.gl. verhooget hedde. (27-1-1727 verklaart Jan Sevinck van voors. pandtschap
voldaen en betaelt te wesen; pandtschap zou ook reeds van 24-1-1626 dateren, welke acte ook
gerojeert en doorgeslagen wordt).
0581 RA Bred.421; fol.32v
16591124
Jan Schuyrink bekent schuldig te zijn aan Geerdt ter Beke 75 dll. en belooft dieselve tegens 5 ten
100 jaerlix te verpensioneren onder verband aller zijner goederen en in specie des Medeholts
gaerden. (29-5-1684 verklaren erfg. n Geert ter Beke voldaen en betaelt te zijn).
0582 RA Bred.121; fol.114r en v
16600816
Erschenen Herbert Dieterinck die bekande voor sich, sijn huijsvrou ende erven, also Jan ter
Pelckwijck voor hem comparant bij obligatie als sijn eijgen proper schult heeft aengenomen aen
Beerendt Broekman te betaelen een capitaal van 100 daalder, datt hij die voorsr. 100 daalder
binnen den tijtt van 5 naer een ander volgende jaeren telckens mett 20 daalder capitael ende vijf
daalder jaerlix aen interesse, tott die leste betaelinge toe, aen voorsr. Jan ter Pelckwijck, dessen
huijsvrou offte erven, gewislijck ende onfeilbaer sall hebben te betaelen, ende also desselven sijner
burghtoght halven allerdinghs te guaranderen en schaedeloos te holden, mits datt den interesse meer
als ordinaris jaerlix betaelt wordende, tott vordel van hem Harbert Dieterinck sall coomen, stellende
daervoor t'onderpande alle sijne geriede ende ongeriede goederen, ende in specie den Roevenkamp
en den Drijegger voor inde Haeverweijde op Dieterinck gelegen, waervan gemelte Pelckwijck 't
gewas van dien, naer marckganck, soo ende als het selve op Jacobi kan gelden, sall mogen
afftrecken, ende bij aldien daerop soo veel niett soude komen te wassen, sall dieselve op het ander
landt, tott sijn betaelinge toe, sich moegen verhaelen.
0583 RA Bred.121; fol.114v en 115r
16600816
Erschenen Willem Raesfelt, als volmr. van de heer Overste Wachtmr. Jacob van Dunnewolt, en
heeft uit sijn naeme, bester gestalt verbonden desselfs huijs, erff ofte goet Balckenschot, gelegen in
de bourschap Medehoe, voorts alle desselfs constituants andere gerede ende ongerede goederen,
waer dieselve gelegen ofte bevonden mochten worden, voor sodaene actie ende praetensie als
commandeur Frenck ofte ijmant anders (ter oirsaecke van seecker exces, so bij welgemelte Overste
wachtmr. op den 13 Julij naestleeden tott Groenloe soude begaen sijn) sustiniert te hebben, als
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mede voor die verteringe ende onkosten binnen de Stadt Groenloe geduijrende deese gijselinge
gedaen, soo wanneer deselve hem constituant bij ordel ende sententie, daer en soot' behoort
gewesen sijnde, te laste moghten geleght worden.
0584 RA Bred.121; fol.171v
16601115
Erschenen Joost Simmelinck, die bekande voor sich, Geerdtken sijn huijsfr. in 1657 den 2de Julij
vermoge prothocols aen Jan ten Roscamp voor die summa van 136 dlr. in pandtschap overgelaeten
te hebben seecker parceel hoijgrondt, ende datt tegenwoordigh Roscamp die voorn. pandschap
mette summa van 64 dlr. begroetet heeft, also datt den geheelen pandtpenninck sich bedraeget die
summa van 200 dlr., waervoor gemelte Roscamp het parceel hoijlants bij die pandtverschrijvonge
gespecificiert, sal continueeren te gebruijcken, mits dannoch dat pandtvercoper in den Meij niet sal
weijden, maer die naeweijde genieten, alles nae inholt van die pandtverschrijvinge, ende datt t'selve
hoijgrondt sal mogen uijtgetuijnt, ende van Simmelt die helfte betuijnt ende bekostight worden.
0585 RA Bred.421; fol.63v
16601120
Verkoop door Beerndt Loijkinck, Hindersken Gossinck ehel., mede cavierende voor Geerdt ten
Hulsen en Jan Gossinck beijde comparanten swaegers, aan Harmen Wennekinck en Aeltien te
Colste ehel., van een stucke boulants omtrent 3 schepels geseij, gelegen in Medehoe, mette eene sijt
langes Stiencamps landt, mette ander sijt naer 't Velt, mette eenen einde naest Halrijts landt, metten
anderen eijnde aen de wed.e Wehnincks landt.
0586 RA Bred.421; fol.63v en 64r
16601120
Harmen Wennekinck verklaart voor sich en sijn huijsvrouw Aeltien te Colste, voor een welbetaelde
summa geldes, rechter jaerlixer pension overgelaten ende verkoft te hebben aan Geertken
Strobants, wed.Wahliens, achtenhalven daelder jaerlix op Martini, ende op Martini 1661 eerst te
verschijnen, te loesen mette summa van hondert vijftig daelder; stellende tot onderpand seecker
stucke landes omtrent drie schepels geseij (soo voor deese penningen mede aengekoft is), gelegen in
Medehoe, mett eene sijt langs Stiencamps landt, mette ander sijt naert'Velt, metten eenen einde
naest Halrijts landt, metten andere eynde aende wed. Wehninx landt.
0587 RA Bred.122; fol.3r en v
16610110
Erschenen Herbert Dieterinck, te kennen gevende hoe datt hij vermoge prothocols den
16-8-1660 seeckere obligatie aen Jan ter Pelckwijck wegens 100 daelder capitael heeft gepasseert,
ende daerbij bedongen 't selve in 5 nae een volgende jaeren mett 20 daelders jaerlix te mogen
affloesen. En also comparant binnen die voorschr. jaere mochte coomen te versterven, offte desselfs
saecken te verloopen, soo is comparants sin ende wille, dat gemelte Pelckwick van andere
crediteuren niet sall gepraevenieert (=beletten) noch vernaedeelt worden, ende datt mitsdien gemelte
Pelckwijck ten aensien van die trouwigheit hem comparant ten allen tijden beweesen, sall vrijstaen
ende geoorloft sijn, in val noots naer goetvinden, niet alleen voor die 20 daelder jaerlix, maer oock
voor het geheele capitael, sampt interesse, hinder, costen ende schaede te mogen spreecken, en sich
aan comparants geriede ende ongeriede goederen mett parate executie te verhaelen, onder verbant
van alle sijne geriede ende ongeriede goederen.
0588 RA Bred.422; fol.7r en v
16610214
Verkoop door Jan Lammerdinck, Jenneken Naberinck ehel., aen haeren swaeger Geerdt Heijnck,
Marrie ehel., van haeren halve kaeterstede, genoemt die Nijers stede, gelegen in den kerspel
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Wenterswick, bourschap Medehoe, soo als dieselve haer van haeren zal. vaeder Jan Lammerdinck
is angeerfft, ende nae dato oock van haer broeders ende susters angekoft hebben, voor vrij
allodiaal, uijtgesundert vierdehalven stuyver tins, ende vijftijn str. voor een roeckhoen, doo daeruijt
jaerlix aan den tijtlijcken rentmr. van sijn hoocht.s domeinen moeten betaelt worden.
0589 RA Bred.422; fol.8r en v
16610222
Geerdt Heijinck, woonende opte Nijrsstede in Medehoe, bekent voor sich en zijn huisvr. Marrie
Lammerdinck, dat hij van Geertken Strobants, wed. van zal. Henrick Wahlien, heeft opgenomen 90
daelders, daermede desselfs andere susters en broeders affgegoedet zijn. Hij heeft daarnaast nog tot
sijnen laste genomen een capitael van 110 daelder, waervoor Johan Lammerdinck (des comparants
zal. vrouwen vaeder) op den 5-3-1646 6 dll. interesse jaerlix op Martiny totter afloese toe, aen
Henrick Wahlien, Geertien Strobants ehel., uijt de Nijrs stede heeft verschreven, dewelcke
Nijrsstede hem comp. van sijn huysvrouwen broeder gerichtlick den 14den deeses is getransporteert.
In voegen dat Geert Heynck aen meerglte. Geertien Stroobants wed. Wahliens bekent schuldig te
zijn tezamen 200 dll., belovende dieselve jaerlix tot de afloese toe te willen verpensionieren met 10
dll., stellende tot onderpand die Niers stede en voorts alle sijne geriede ende ongeriede goederen.
0590 RA Bred.422; fol.19v en 20r
16610516
Verkoop door Lysbeth Rump wed. Gijsberts met Fredrik Poppinck haar momber, aen Ahlbert
Engberts, Wechmoet sijn huijsfr., een seeckeren hoeck opten Horsteresch in Meddehoe gelegen,
mit eene sijdt naest Verekamps huys ende hoeveken, mitte andere langs Sevinck landt gelegen, mett
den eenen eijnde aent Horsterfeldt, met het andere nae den Rucamps gaerden schietende.
0591 RA Bred.122; fol.207v en 208r
16611212
Erschenen Johan Teinck ende bekande oprechter deuchlijcker schult, heerkoomende van verkofte
peerden, schuldich te sijn an borgemeester Henrick ten Have die summa van 24 rijxdlr., gelavende
dieselve in twe termijnen, die helfte tegens anstaende Maij 1662 ende die rest tegens S.Jacobij daer
an volgende jaers gewis ende onfeilbaer an handen van voorn. borgemeester ten Have te willen
betalen, bij veronderpandinge alle sijne gerede ende ongerede goederen, dieselve in cas van
misbetalinge ter parater ende daetlijcker exectutie submitterende.
0592 RA Bred.122; fol.208r
16611212
Erschenen Joost Simmelinck die bekande voor sich ende mede in namen sijner huisvrou oprechter
kenlijcker schult schuldich te sijn an Hermen van Lennich, Catharina Volmer ehel. ende erven een
somma van 200 car.gl., gelavende dieselve tegens may a.s. gemelte van Lennich praecise ende
onfeilbaer te betalen, daer voor verbindende alle sijne comparants gerede ende ongerede goederen,
in specie den catenstede het Wormskamp genaemt, in de bourschap Medehoe gelegen, om sich in
onverhoopentlijcken val van misbetalinge met parate executie ende reale distractie cost ende
schadeloos daer an te verhaelen.
0593 RA Bred.423; fol.7r
16620208
Berendt ter Straecke bekent voor een walbetaelde summa geldes gecediert ende vercoft te hebben
an lieutenandt Johan Volmer und sijnen erven, die halfscheijdt des Sijbincks kamp, inden Kerspel
Wenterswick, buurschap Medehoe gelegen, allermaeten hij cedent ende sijn olders van Gerdt
Sibinck ende Fenneken ehel., densolven altijdt rustelick ende vreedelick in pandtschap beseten,
alles luijt pandtverschrijvinge de anno 1629 1 Julij, voor allodiaal en kummervrij, om daruyt die
16 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 133 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Oud Rechterlijk Archief 1533-1811

darde garve met het stroe jaerlix te innen.
0594 RA Bred.423; fol.10r
16620227
Verkoop door Rutger Poelhuijs, Jan Haevekes, Willem Schutte, Jan ten Bengevoordt en Abraham
Peters aan Jan Sevinck, Aeltjen ehel., van de naevolgende parceelen bouw ende hoijlands tot het
goed, Schulte van Huppels goet genoembt, gehorende, gelegen inden kerspel Wenterswick
burschap Medehoe. Eerstelick een parceel die Schoppers woort geheeten, mette eene sijdt aan
Simmelts hofsteede, ende d'ander aen Simmelts landt gelegen, metten eenen eijnde an Simmels
stege, ende den anderen aen Sevincks steege schietende; ten tweeden een parceel op den Sevinck
esch, mette eene sijdt aen die Steggermaete, mette ander an Sevinck landt, met het eene eijnde aan
die Sevinck steege, met het ander aen Sijbinck landt gelegen; ten darden noch een stuck op den
Sevinck esch, tusschen Sevinck landt, d'eene zijdt aan Sevinck landt, mette ander aen den weg,
door den esch gaende, metten eenen eijnde aen den Helmerinck gaerden, mettet ander aen Sevinck
landt gelegen; ten vierden een hoeck plaggen vreeden geheeten die Schulten Vruchte int Haenevelt
aan Simmelts Goorkamp gelegen; ten vijften die gerechte halfscheijdt van die Steggers maete, mett
d'eene zijdt langs den Sevinck esch, met d'ander aan Dieters grundt gelegen, mette den eenen eijnde
aen die olde beeck, mitt den anderen aen die Sevinck steege schietende.
0595 RA Bred.123; fol.142 r
16620605
Jan Sevinck heeft vermoge relation des voochts Wassenberch d'angepeindete gerede ende
ongerede goederen van Schulte te Huppel volgens gedane willekeur den eersten Aprilis 1658 voor
die summa van 100 dlr. capitael ende vijftehalff jaer interesse ende 5 dlr. 8 str. onkosten, huiden
dato opgebadet ende daer van eene wette tegens gemelte Schulte te Huppel gebeden.
0596 RA Bred.423; fol.33r en v en 34r
16620909
Cunneken Schulten wed. van zal. Derck Schulten, met Lambert Trae haeren momber, bekent voor
haar soon Jan Schulten aengenomen te hebben een wettelijke schuld aan Jan Giessinck genant
Clumpers ad 120 dll., waer voor Jan Sewinck borge geweest is, en noch 50 dll. soo glt. Clumper
voor compts.soon Jan Schulten aengenomen heeft te betaelen. Zij belooft de penningen jaerlijx met
interesse ad 5 ten hondert toe verpensionyren. Zij stelt tot onderpand haar geriede ende ongeriede
goederen, in specie haer Cavenstede die Clumpers stede genoemt en met expresse conditie dat glt.
Jan Clumpers die Clumpersstede niet sal behoeven off geholden sijn toe ruymen eer bevorens hem
dese penningen wederom erlagt betaelt sijn. (3-5-1683 verklaart Wessel Clumpers van dese
verschrijvinge voldaen te zijn, uijtgesondert die penningen in het speciaal verbandt).
0597 RA Bred.423; fol.34r en v en 35r
16621021
Overst wachtmr.Jr. Jacob van Dunnewolt heere tot den Balkenschott en Agnes Margrieta van
Paedevoort huysvr., verklaren te hebben opgenomen en ontvangen van den heer Dr.Justo Vijgh,
1000 caroli gl. en sulks tot proufijt van Syberts Vijgh naergelaten soon ende minderjaerigen van
wijlen capiteyn Derck Vijgh en juffr. Margrieta van der Broeck geprocreëert, jaerlix en alle jaer te
verpensioneren met 50 voorglten gulden. Het zal Vijgh niet vrijstaen het gemelte capitael te
redimeeren binnen 3 jaren. Het zal Dunnewolt vrijstaen het capitael jaerlix sonder eenigen dwanck
loose te redimeeren. Comparanten stellen tot onderpand alle hunne gerede ende ongeriede goederen, in specie den Balkenschott cum appertinentiis. (15-4-1670 bekent de heer Vijgh van dese
obligatie met den interesse voldaen en betaelt te zijn.
0598 RA Bred.423; fol.35v en 36r
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16621022
Geert Sybinck tegenw. eheman van de gewesene wed. van zal. Geertien Sibinck, alhier selfst
present, neffens Henrick Sibinck als ouste soon van de overledene Henrick Sibinck, bekennen
avergelaten en verkoft te hebben aan den HoochWelEwaerdich Capittel des Graefflycken Stifts
Vreden, hare hofhorige gerechticheit ende praetentie van 't goet ende erve Sibinck in Meddeho ende
kerspel Wenterswick gelegen, als 't selvige an den voorn. capittel is hofhorich gewesen. Voorbeholdende nochtans dat dese Geertien Sibinck, nu huisfr. van Geert Sibynck ende desselven
erfgenamen, so wanneer sij willen doen in bouwen, ploegen en betalen hare pachten, gelijck andere
souden mogen praesenteren, het goet en erve Sibinck sullen hebben als naeste daer toe sijnde te
bouwen, ploegen en gebruycken. Alles luyt contract d.d. 17-7-1651, voor notaris Henrick
Broeckhuisen gepasseerd.
0599 RA Bred.124; fol.9r en v
16630120
Dr.Weddinck volmr. van de wed. van de rentmr. Diepholt heeft vermoge relatie des geswoorenen
Jan ter Pelckwick aenpeindinge gedaen aen die geriede ende ongeriede goederen van de weduwe
vanden Olde Schulte van Huppel voor de somma van 63 gulden restierende pachtpenningen ende
van Jan Schulte van Huppel voor de summa van 30 rijxdall. tot goeder reeckeninge, ende heeft de
aengepeindete goederen huijden dato opgebaedet ende daervan eene wette tegens die gemelte
weduwe als oock Jan Schulte te Huppel gebeden.
0600 RA Bred.124; fol.9v en 10r
16630120
Dr.Weddinck uijt den naem vande eijgenaers van Schulte van Huppels goet, hebbende voor desen
tegens Jan Schulte van Huppel dagh van distractie sijner goederen, als sijn gesaeij ende mestrecht
gebeden ende erholden; hij verzoekt nu een nieuwe termijn te praefigeren (=bepalen), ende die
biljetten te ververdigen, ende dat hiervan de wette gemelte Schulte van Huppel moge geïnsinueert
(=betekend) worden.
't Gericht stelt terminum op maendagh den 16 Febr.
0601 RA Bred.124; fol.124r en v
16630410
Erschenen Jan Schulte van Huppel, t'erkennen gevende hoe datt hij voor desen an Henrick Sijbinck
verschooten heeft ende daer bij ten achteren in die summa van 165 daalder capitael, en alsoo een
hoochweerdich Capittel tot Vreden des Sijbincks schulden ende lasten angenomen te betaalen, soo
heeft comparant dienthalven duck ende meenichmael gesolliciteert ende angeholden, oock sijnen
staet ende reekening van dien an den heer Amptman avergegeven, ende van d'eene tijt tot den
anderen opgeholden, ende onder belofte van betalinge off goetlijcke accomodatie affgewesen, waer
door comparant in d'uiterste ruine geraeckt is, ende hem alle sijn bestialen afgependet ende sijn
gesaei ende mestrecht verkoft is worden, ende alsoo uit hoochdringenden noott genootsaeckt
worden vermogens relatie des ondervoochts Jan ter Pelckwijck arrest te doen op 't goedt Sibinck
sampt vruchten ende pachten, welgemelte Capittel tot Vreden toebehoorende om te hebben
betaelinge van die 165 daalder sampt interesse, schade ende kosten, so comparant hier door
geleden ende noch dagelijckse door misbetalinge is lijdede, ende heeft hier van die wete tegens het
hoochweerdich capittel gebeden.
0602 RA Bred.124; fol.125r
16630413
Erschenen Joost Simmelt, met bewillinge sijner huisvrou daer voor de rato caverende, die bekande
oprechter wetlijcker schult schuldich te sijn an Jan ter Pelckwijck de somma van 215 gulden,
herkoomende meest van verschooten heren penningen als anders, gelaevende die selve penningen
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onfeilbaer ende buijten allen twijfel tegens anstaende Maij te betaelen, stellende daer voor
t'onderpande sijn persoon en goederen, om sich daer an kost en schadeloos met peindinge te mogen
verhaelen.
0603 RA Bred.124; fol.153v en 154r
16630521
Erschenen dr.Smits als volmr. van Hermen van Lennich ende vertoonde seeckere gerichtelijcke
willekeur, op den 12-12-1661 alhier gepasseert sijnde, waer bij Joost Simmelinck bekende
schuldigh te sijn an Hermen van Lennich een somma van 200 caroli gl., mit belofte dat die selve
somma op Maij 1662 praecise ende onfeilbaer soude erlecht ende betaelt worden, onder verbant
sijner gerede ende ongerede goederen, in specie die cavestede het Wormskamp genaamt, om in cas
van misbetalinge sich daer an kost ende schadeloos te verhaelen; dewijl averst soodaene beloften,
hoewel men meermaelen voldoeninge versocht heeft, noch ter tijt niet achtervolcht sijn, so versocht
volmr. gedachten Simmelinck te sommeren en te belasten, dat hij sijn principaal binnen den tijt van
14 dagen na gedane wete die somma sampt interesse ende kosten sal hebben te contenteren met
intimatie (=aankondiging) datt bij mancquement van dien voor eerst met ophaelinge en distractie van
gerede en ongerede goederen en panden zal worden vervaren.
0604 RA Bred.124; fol.169r
16630625
Herhaling van 't verzoek d.d. 21-5-1663 van dr.Smits als volmr. van Hermen van Lennich, om Joost
Simmelinck te sommeren een schuld ad 200 caroli gl. te betalen en anders tot distractie van zijn
gerede en ongerede goederen over te gaan. Het gericht ordineert nu Joost Simmeldinck die geeiste
200 gl. capitael met den interesse binnen den tijt van 14 dagen an den requirant te betalen en
verklaart bij ontstentenis het speciale onderpant Wormskamp voor de betalinge executabel te sijn en
accordeert in gevolg van dien den requirant de distractie ter fine van voldoeninge, den 18 Julij
naestkompstich angestelt.
0605 RA Bred.124; fol.194v en 195r
16630727
Dr.Smits als volmr. van Hermen van Lennich persisteert bij zijn verzoeken d.d. 21-5-1663 en
25-6-1663 betreffende een schuld ad 200 caroli gl. van Joost Simmelinck aan comparants
principaal. Comparant stelt dat Joost Simmelinck die questieuse cavenstede Wormskamp als een
allodium (=vrij goed) ende tot den goede Simmelinck niet gehoorich, sij besittende.
't Gericht besluit tot verkoop middels keersenbrant. Daer op is dye keerse angesteken en sijn die
voorwaerden voorgelesen.
Die insaete is geschiedt bij Wessel ten Hinckamp en heeft op die cavenstede Wormskamp ingesat
op .............……………………..........…............ 1300 dlr.
die daer op gehogett .............…...........................
1 dlr.
die daer noch op gehoogett ..................................
1 dlr.
_______
En is Wessel ten Hinckamp cooper geworden voor.... 1302 dlr.
Voor welcken koop sijn burge geworden Jan de Roller en Willem Raesveldt.
0606 RA Bred.424; fol.47r
16631029
Verkoop door Wilhelm ten Voortwijs, Geeske sijn huysfr. aan Jan Harbers en huysfr. van de
cavenstede het Overboom genant in het kerspel Wenterswick bourschap Medehoe gelegen.
0607 RA Bred.424; fol.50r
16631112
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Verkoop door Derck Poppinck als volmr. van die heren conventualen des Cloosters Grooten
Bourloo an den hooch Ed.Gebooren ende Gestr.Jr. Adriaen van Eerde totten Pleckenpoell, van
eenen bloet ende koorn thiende uit het goedt Giessinck in het kerspel Wenterswick, bourschap
Medehoo geleegen van vijf en half molder gerste groot Wenterswijksche maethe en noch een koorn
thiende uit het goedt Schuirinck, gelegen in kerspel en bourschap als vooren, van ses schepel roggen
voorges.maethe.
0608 RA Bred.424; fol.57v en 58r
16631210
Verkoop door Geert ten Vossenkuil en huijsvrou aan Jan Boonen en huisvrou van die Luickenstede
in 't kerspel Wenterswick boerschap Medehoe gelegen met zijn olde ende nieuwe gerechticheden.
0609 RA Bred.461; fol.243v
16631215
Obligatie waer bij Joost Simmeldinck de voorstaende pantschap (zie 31-8-1636) ter summa van 80
dlrs. dico tagentigh dlrs. bekent verhoogt te hebben oitwijens(?) die mij vertoonde dogh bij
mons.Loef van Eerden angetrokken obligatie vanden 15 December 1663. (onder de stant:
Geregistreert 13 Marty 1701)
0610 RA Bred.424; fol.60r
16631217
Verkoop door Geert ter Hilte voor sich als oock met consent sijner kinderen Jenneken ende
Henrick ter Hilte, ten overstaen van haer oom Jan Hesselinck als haare mombaer aan Jan van
Eerde, Elysabeth syn huysvrou, van de rechte halfscheit van de Slippe met het huijs, in sijne
kennelijcke limiten ende bepaelinge, met d'eene sijdt an Buecksveldt, met ander sijd an d'achterst
Luchte, met eenen hoeck an Buecker gaerden, met d'anderen an Bueckers beecke naest den Beitel
gelegen, als mede den Schoppers gaerden tegen den Haevekes kamp schietende, ende met eenen
hoeck an Herber Vaelt gelegen, met noch een stuck landes inden Gelder Essche, de Klinck geheten,
tusschen Wesselinckx ende Esselinckx kede gelegen, met den eenen einde an die Aloffs
handwende(?), met het ander an den Hoogen wech schietende.
0611 RA Bred.125; fol.11v
16640128
Dr.Weddinck uijt den naeme van Henrick Veendrich sprack an met regte Aloffs Hermen vermoge
relation des geswooren van Jan ter Pelckwijck geciteert, voor die summa van 6 gulden, gesint
betalinge met bekeeringe van kosten en schaden.
0612 RA Bred.125; fol.11v
16640128
Erschenen Berent Hermelinck die bekande voor sich en sijnen erven oprechter wettlijcker schult
schuldich te sijn an David die Joode die summa van achtenhalven rijxdl., beloofde die selve tegens
anstaende May met huidens dages kosten gewis ende onfeilbaer te betaelen, onder verbant van sijn
persoon en goederen ende poene van reale ende parate executie.
0613 RA Bred.425; fol.8r
16640211
Tonnis Meijnen en huijsvrouw Geesken bekennen schuldich te sijn an Jan Giessinck 100 dlr.,
stellende tot onderpand seeker stuck landt gelegen op 't Hilligen Loe, met eenen eijnde ant Veldt
ende d'anderen einde an Henrick Doeincks landt schietende en comparant toebehoorende en in
plaetse van renthe jaerlijckx die darde garve met het stroo te trecken. (15-5-1707 bekent Wander
Bovelt als erfgenaem van Jan Geesinck voor de meede erfgenaemen de rato caverende, van deese
16 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 137 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Oud Rechterlijk Archief 1533-1811

obligatie voldaen en betaelt te zijn).
0614 RA Bred.125; fol.37v
16640225
Erschenen Herbert Dieterinck die bekande voor sich, sijn huijsvrou ende erven oprechter
wettelijcker schult heerkoomende van geleent geldt ende verteringe an Jan Sadeler schuldich te sijn
die summa van 25 dlr. ende noch 50 gulden, ende beloofde die 25 dlr. à dato over 6 weecken ende
die 50 guldens binnen twie jaeren nae desen met de interesse gewis ende onfeilbaer te betaelen,
onder verbant van sijn persoon en goederen, te weten levendige haeve, gesaei ende mestrecht,
voorts alles wat comparant mach hebben of besitten om sich daer an voor capitael, interesse, kosten
en schaeden te verhaelen bij poene van reale ende parate executie te verhaelen.
0615 RA Bred.425; fol.20v
16640524
Jacob ten Elsen en huijsvrou Lijsebeth verklaren schuldich te zijn aen haer respect. suster Geesken
ten Elsen, wed. van Werner Tenckinck, die summa van 190 dlrs., herkoomende van haer
kindtsdeel, jaarlijckx tegens vier denselver dlr. procente te verpensioneren, stellende tot onderpand
haer persoonen en goederen, in 't besonder 't huis en hoff van 't Elsen.
0616 RA Bred.425; fol.21r
16640524
Verkoop door Jacob ten Elsen, Elysabeth sijn huijsvrou aan Geertien Stroobant wed. van zal.
Henrick Waelien van seeckeren kamp landts ende eenen gaerden gelegen in den kerspel Wenterswick bourschap Medehoe, liggende de kamp rontom in 't Velt bij Maeshuis, met den plaggenvrede
soo van olts daer toe altijt gehoordt, als mede de wijl voor desen een huis daer op geweest, het
recht van wederom daer op te mogen timmeren ende een uijtdrift t'holden, den gaerden en
d'Aelberts weijde gelegen rontom in sijnen wall ende opworp.
0617 RA Bred.425; fol.30v
16640623
Verkoop door die Hooch Edel gebooren ende gestr. Jr. Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel aan Jan
Giessinck, van den schepel ende bloedigen thiende, te weten 4 molder en 2 schepel garsten
Wenterschwijksche maethe jaerlijckx op Maria Lichtmis und den bloedigen thiend op Lamberti uijt
het goedt Giessinck, soo kooper toebehoort, gelijk comparant denselven van den prior ende
samptlijcke conventuelen van Bourloo heeft gekoft.
0618 RA Bred.125; fol.119v
16640707
Erschenen Berent Hermelijnck ende bekande oprechter deuchlijcker schult schuldich te sijn an
Willem Warners die summa van 3 rijxdlr., belaevende die selve tegens anstaende Jacobi praecise
ende onfeilbaer te betaelen, onder verband van sijn persoon ende goederen, die selven ter parater
ende reele executie submitterende.
0619 RA Bred.425; fol.40v
16640912
Henrick Timminck, tegenwoordige eheman van Griete Lammerdinck, nagelatene van zal. Jan
Boeinck, bekent voor een wel ontfangene somma geldes rechter jaerlijcker pension verkoft te
hebben an Berent ten Oostendarp, Griete sijn huysfrouw, thien dlr. Hollantsche waerde, jaerlijckx
op Jacobi ende op Jacobi 1665 eerst toe verschijnen met ses daegen helpens, stellende daervoor
ten onderpande alle haere goederen, in specie haere cavenstede die Halrijte genaamt in kerspel
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Wenterswick, bourschap Medehoo, tusschen Oostendarp ende Steenkamp gelegen.
0620 RA Bred.425; fol.48r t/m 49r
16641201
Jan Sewijnck exhibeert seeckere acte van cessie wegens de thiende uit d'Hoeve onder sijn
Graefl.Gnd. Otto Graeff tot Lymborch ende Bronckhorst hant ende segel voor 650 gl. Inhoud brief
van cessie: Otto Graef to Lymborch ende Bronckhorst, heer tot Styrum, Wisch, Borculoo en
Ghemen, erfbannerheer des Furstendombs Gelre ende Graefschaps Zutphen etc. heeft verkocht aan
Jan Sewynck en huisvrouw, soodaene garff- en smaele thiende uyt der kooperen erf ende goedt die
Hoeve in 't kerspel Wenterswick, bourschap Medehoe gelegen, welke thiend uyt kraft van
gerichtelijck verwijn in dato den 17 Decm.1657 door Otto etc. is verkregen en sedert in rustigen
gebruick en possessie gehadt, mede voor desen onder die Munstersche Ahuise thiende gehoort
hebbende; acte op onzen graeflijken huise Borculoo den 25-1-1664.
0621 RA Bred.425a; fol.1v
16650107
Joost Henrick van Asbeeke to den Dravenhorst bekent aan Henrick ten Broeck, Mechtelt ten
Krabbenborch ehel, schuldich te zijn 1000 dlr., waarvoor aan ten Broeck in pandtschap is ingedaen
het goed Heijinck in Meddehoo onder de Dravenhorst gehoorende; in plaats van renthe zal hij
jaerlijckx die koornvruchten nae advenant van 't capitael daer van trecken tegens 6 pro cento.
0622 RA Bred.126; fol.14r en v
16650126
Dr.Weddinck volmr. van Joost Simmelinck sprack an met rechte Wessel Hinckamp, vermoge
relatie des geswoorene Jan ter Pelckwijck geciteert, voor die summa van 30 dlr. heerkoomende van
die verkofte Wormskamps stede ende volgens reeckeninge mede bereeckent zijn, gesint betaelinge.
0623 RA Bred.425a; fol.11r
16650320
Jan Scholte van Huppel en huysfrou bekennen wegens geleent gelt ende afgehaelde wahren, saet
e.d. aan de wed. van zal. Derck ten Bengevoort schuldig te zijn 100 dlr. en aan Johan ten
Bengevoort 150 dlr., onder verband van al hun gereeden ende ongereden goederen, in specie sijn
saetgewas op het landt, mest ende mestrecht van dien, als mede sijn gedeelten van de hem
toebehorende Schulten Cavenstede bij den hoff t'Huppel gelegen.
0624 RA Bred.425a; fol.15v en 16r
16650413
Verkoop door Jan Haefkes, Truicken Dechtrinck(?) ehel., aan Jan te Poelhuijs, Geesken sijn
huijsfrouw, van seecker parceel bouwlants, gehorende tot Schulte van Huppels goet, genoemt den
Kleijnen achteresch, met den opworp nae de Penninckvrede, in sijne kennelicke limiten en
bepalingen gelegen.
0625 RA Bred.126; fol.79r en v
16650427
Erschenen Herbert Dieterinck die bekande voor sich sijn husfrouw ende erven oprechter wettlicker
schult schuldich te sijn an Moijses joode die summa van 17 Rxdlr. capitael ende belaefde de selve in
twie terminen halff op aenstaende Michaelis ende halff op Maij 1666 cum interesse ende deses
daeghs costen te betaelen onder verbandt van sijn persoon en goederen ende poene van reele ende
parate executie, edoch soo hem andere creditoren gerichtlick mochten anspreecken, dat den joede
Moijses oick voor dese schult sall moeghen peynden en sich soecken betaelt te maecken.
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0626 RA Bred.126; fol.79v en 80r
16650427
Erschenen Willem Hijnck die bekande voor sich, sijn husfrouw ende erven, oprechter wetlicker
schult schuldich te zijn an Jan Lammerdinck sodane penningen als gemelte Jan Lammerdinck is
competerende, ende beloofde dat de selve uijt den verschott der coopspenningen van de
voorhebbende distractie sijner goederen sullen betaelt worden, daer voor de selve alle soo gereede
als ongereede voor verbindende onder poene van reale ende parate executie.
0627 RA Bred.126; fol.107r
16650613
Erschenen Aloffs Hermen, voor sijn huijsvrou de rato caverende, ende bekande oprechter
deuchlijcker schult schuldich te sijn an Geert Hoeninck die summa van 60 dlr., heerkomende van
geleent geldt ende achterstendige interesse, belaefde dieselve summa jaerlijckx met thien dlr. met
behoorlijcke interesse ende soo vervolchlijck jaerlijckx en alle jaer ter tijt gemelte Hoenijnck sij
voldaen, te voldoen en afteleggen, mijt bedinck bij soo verre het met den Aloffs Hermen mochte
koomen te verloopen, alsdan terstont met peindinge en reele executie sal moogen vervaeren.
0628 RA Bred.425a; fol.28v
16650615
Verkoop door Jr. Jacob van Dunnewolt totten Balckenschott, Agnes Margaretha van Padevoort
ehel., an Wilhelm Waelien en huisvrou, van seecker kempkem in Meddehoo in die Roerdinck mors
gelegen, schietende met het einde an die Beecke lancks Hijnckx Esch.
0629 RA Bred.425a; fol.30v en 31r
16650701
Jan Sewinck, Aeltien ehel., bekenden getransporteert te hebben in een accoordt, aan Aelbert
Sewinck, Hilleken sijn huysfrouw, het erve en goedt Sewinck, soo comparant als bouwers tot
nochtoe gebruikt ende Jr. Asbecke tot Dravenhorst toestendich is, met beesten, peerden, mestrecht
ende alle ingedoemte des huises, met alle lant soo van S. van Huppels goedt is angekoft, als oock
een gaerden den Wambroeckx gaerden genant, neffens den pandtpenninck soo hij compt. in
Simmelts kamp hebbe staen, d'Hulsbraecke genant, welcke alle parceelen, uytgenoomen t'goedt
Sewinck, gemelte Aelbert eigendomblijck sal hebben te genieten.
0630 RABred.461; fol.243v
16660315
Obligatie waer bij Joost Simmeldinck bekent opgenoomen te hebben van Harm.Wamelinck die
summa van 107 gl.10 st. onder verbant vande hofstede of twee molder gesaey voor op den esch
alles breeder bij de acte vanden 15 Marti 1666 teste. (Reg. 30 Aug.1698).
0631 RA Bred.425a; fol.60r
16660514
Verkoop door Rotger Poelhuis en huisvr., an Henrick Brugger, Stijne sijn huisvrouw, van een stuck
lands op Hijnck Esch, in kerspel Wenterswick, bourschap Medehoe gelegen, schietende met d'eene
sijd naest Derck Erpenbeecks landerien, met den anderen an de gemeene voerwech, met 't een
einde an die beecke, met t'ander an den gemeenen voetpat, neffens een stuckxen plaggen vreede
naest die beecke in sijn kenlijcke limiten ende bepalinge.
0632 RA Bred.425a; fol.67v
16660723
Berent Tolkamp, Aeltien sijn huijsfrouw, Harmen Jorden ende Trijne sijn huijsfrouw, neffens Aeltien
Tolkamp met Wilh.Hartlief als haer tot deser saecken erkooren ende toegelaten mombaer,
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bekanden voor omtrent vijf vierendeel jaers te hebben verkoft ende overgegeven aan Abrah.Walien,
Stijntien Wessels ehell., seecker parceel hooylants met het daer an gemaeckte Nijlant ende die
Tolkamps mathe in die bourschap Medehoe, tusschen de hoeven Landewer ende Bruggers Kreijl
gelegen.
0633 RA Bred.425a; fol.68v
16660725
Verkoop door Abraham Petersen, ondervoogt tot Wenterswick, voor sijn huisfrou de rato
cevaerende, an Teube Giessinck van een molder gesaei bosch off onlant het gerechte dardendeell
van den Stockert (waer van Jan ten Bengevoort die twe resterende darde parten competeren) in de
kerspel Wenterswick bourschap Medehoe onder 't goet van schulte t'Huppel kentlijck gelegen,
kommervrij, uitgesondert gemeyn lants beswaer.
0634 RA Bred.425a; fol.75r en v
16661003
Verkoop door Gerhardt Raebelinck, mede voor sijn huysfrouw, en Gerrit Gerdes, Christina
Rabelinck ehell., an d'hoochweledel gebooren juffr. Odilia van Graes, dochter des hoochadelijke
huises Loborch, van alsodaene garff koorn ende bloedigen tient, als verkooperen jaerlijckx uit die
goederen Warrijerdinck, Hijnck ende Hobinck in 't kerspel Wenterswick bourschap Medehoe
geleegen, plachten te trecken.
0635 RA Bred.425a; fol.78r
16661025
Verkoop door Wilh.Schutte, Margareta Abbinck ehell., an Berent Resinck, Elsken ehell., van
verkooperen gerechte vijfde part van Schulte Huppels goet, soo sij tegenwoordich in 't gebruijck
hebben, met alle daer toe olde ende nieuwe gehoorende gerechte.
0636 RA Bred.425a; fol.81r
16661206
Verkoop door Derck Philips Erpenbeeck, voor sijne huisvrou Joh.van Langendonck de rato
caverende, an Jan Boeinck en huisvrou, van sijn gedeelte op Hijnck Esch, in Medehoe metten
plaggenvrede tusschen Rotger ende Herman Poelhuis gedeelten gelegen.
0637 RA Bred.128; fol.11v
16670207
Erschenen Hendrick Sibinck, die bekande oprechter wettlijcker schult heerkomende van afgehaelde
wahren schuldich te sijn aen Garrit Gijsberts die summa van 38 guldens ende belooft dieselve
neffens huijdige daeges costen binnen drie weecken te betaelen onder verbant van sijn persoon ende
goederen ende reale ende parate executie.
0638 RA Bred.128; fol.12v
16670207
Erschenen Hendrick Sibinck ende nam aen voor Geert Sibinck sijn stiefvader te betaelen aen
Hendrick Romp 42 dlr. 5 str. met 18 str. costen van willekeur, te weeten die helfte tegens
aenstaende Sont Jacob aen rogge ende boeckweit ende die ander halfscheit mett intresse tegens
Sont Jacob over een jaer onder verbant van zijn gerede ende ongerede goederen, hebbende ende
toekomende, ende in specie van 't goet soo hij nu sall bouwen ende van gemelte Geert Sibinck hem
overgelaeten wort, sulx onder poene van parate executie.
0639 RA Bred.128; fol.15r
16670211
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Dr.Weddinck volmr. van Gerrit Sybinck heeft vermoegens relatie des geswooren Jan ter Pelckwijck
die gerede ende ongerede goederen van Geerdt ende Henrick Sybinck voor die summa van 40
guldens verdient loon, huiden dato opgebadet ende daer van die wette tegens gemelte Sijbingh
gebeden.
0640 RA Bred.128; fol.30v
16670305
Erschenen Herbert Dieterinck voor sijn huisvrouw de rato caverende, die bekande voor sich en
sijnen erven met Jan ter Pelckwijck alles afgereekent t'hebben ende deuchlijck schuldich te blijven
die summa van 144 gl. 5 str., neffens een derdepart impost van 't jaer 1665 ende dit loopende jaer,
als mede ses(?) settingen, ende belaeft die selve tegens anstaende Jacobi te betaelen, mits soo hem
andere creditoren soo lange met vreden laeten, dat hij in sulcks vall datelijck sal mogen executeren,
als mede wegens die borchtaelen van 15 dlr. capitael ende een gekoft peerdt ad 26½ rijxdlr.,
allerdincks t'indemniseren (=schadeloos te houden), onder verbant van sijn persoon ende goederen,
tegenwoordige ende toekoomende, om an die selve sich met reele executie sonder eenige forme van
proceduijre te verhaelen.
0641 RA Bred.469; fol.94v
16671114
Verkoop door Rutger Poelhuis, Derck Philips Erpenbeeck, Goossen Rauwers(?) ende Herman
Poelhuys, an Arnt Werrierdinck van 't halve huis, hoff, busch ende van de uijtdrijfft mett derselven
olde ende nije gerechtigheyt, kommervrij, uijtgesondert een stuiv.(?) richthaever, 22½ st. tott
hofholtsgelt, een vierden deel van een vastelaventt hoen, den halven bloedigen thynde van 't geheele
goet.
0642 RA Bred.470; fol.5r
16680130
Henrick off Harmelinck, portier tot Buerse, bekandt schuldig te zijn an die provisorie tot
Wenterswijck twaelf dlr., stellende daer voor ten onderpandt sijn gewas, haave, voorts alles wat hij
heeft, op condytien als booven.
0643 RA Bred.129; fol.29v en 30r
16680227
Dr.Weddinck volmr. van de weduwe van Jan ten Bengevoort, versoeckt uit kracht van seeckere
willekeur in dato den 20-3-1665 van Schulte van Huppel gepasseert, waer bij die selve belooft heft
te betaelen die somma van 100 dlr. ende an Jan ten Bengevoort 150 dlr. onder verbant van sijne
goederen, in specie van sijn anparten an die Cavenstede bij Scholte van Huppels goedt gelegen,
ende alsoo deselve niet voldaen, tegens voorn. Scholte wette van sommatie ten einde hij binnen den
tijt van 14 dagen sal hebben te betaelen, dat andersints mette distractie sal vervaeren worden.
0644 RA Bred.129; fol.45v en 46r
16680328
Erschenen dr.Hengel als volmr. van die saementlijcke kinderen bij Jan Schulte te Huppel end
Jenneken Reesinck geprocreert, gevende te erkennen hoe dat Jenneken Reesinck (de moeder van
comparants principalen) eenige jaeren herwarts is overleeden, ende tot dato haer vader Jan Schulte
Huppel in den alingen onverdeilden boedel is blijven sitten, ock naerdien hij in de 2de ehe getreden,
sonder dat hij vrijwillich of daer toe versocht sijnde wegens haer moderlijck versterff, oeijt staet
ende inventaris heft overgelevert, waer tot hij nochtans nae rechten landts verplicht, veel weiniger dat
hij wercklijcke afdeilonge met sijnen kinderen solde geholden hebben. Gelettet dat niemant in
weerwille verbonden is in gemeinschap van goederen te continueren, langer als sijn wille is,
insonderheit daer den boedel daeglix meer ende meer vernieticht wordt, ende besorcht wordt noch
16 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 142 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Oud Rechterlijk Archief 1533-1811

al langer al meerder vernieticht te moegen worden, door dien verscheiden crediteuren haer
openbaeren, hebben de kinderen wegens haer moderlijcke goet, versocht dat den vader moge
gelastet worden binnen den tijt van 14 daegen over te geven behoorlijcke staet en inventaris, ter fine
de kinderen niet in haer recht moegen worden vernaedeelt, versoeckende al mede toeslach op de
quoten van die cavensteden S.Jan te Huppel door 't overlijden van sijn moeder angestorven;
versoeckende mitsgaeders Jan ten Bengevoort als voorhebbende verkooper der cavenstede die
weete hiervan moge gedaen worden.
't Versoeck van inventaris en den toeslach wordt door het gericht toegestaan.
0645 RA Bred.129; fol.56r
16680409
Erschenen Albert en Tonnis Schulten die bekanden hoe dat sij vermoege obligatie sich voor haer
broeder Jan Schulte an de weduwe Bengevoorts end Jan ten Bengevoort verobligeert ende
verbonden om te betaelen de gerichtelijcke willekeur ter summa van 250 dlr., belaevende end
anneemende de selve als noch mette kosten a dato over een half jaer gewis ende onfeilbaer te
betaelen bij veronderpandinge van haeren goederen, in specie van de anparten ende
gerechticheeden onser cavensteden, om sich in cas van misbetalinge met reele executie ende distractie daeran te verhaelen, ofte tot believen van de Bengevoorden daer voor gerichtelijcke
onderpanden te stellen, off interesse te geven.
Daerop erschenen Jan Schulte, gelaefde sijne broeders van deese bovenstaende angenoemene
schuldicheit ten eenemael schaedeloos te holden ende naerder verschrivonge te geven onder verbant
van sijne anparten der cavensteden soo hem angestorven, ende poene van executie.
0646 RA Bred.129; fol.56v
16680409
Dr.Weddinck volmr. van de eijgenaers van Schultenhuijs, Haefkes, Poelhuijs, Will.Schutte, Jan ten
Bengevoort, Abraham Peters, heft vermoge relatie van Jan ter Pelckwick de anparten van Jan
Schulte van Huppels cavensteden end andere gereede en ongereede goederen voor de somma van
250 dlr. gerichtelijcke bekande schult, ens naemens Derck Schoemaecker voor 20 gl. end weduwe
Trae voor 12 gl. verteerde kosten, huijden dato opgebadet ende daer van de wette tegens gemelte
Jan Schulten gebeden.
0647 RA Bred.470; fol.35r
16680409
Enneken Bonen, wed. van zal. Jan Bonen met Jan ter Maet haer schoonsoon, haeren hyrtoe
ercorene momber, bekent schuldig te zijn an Jan ten Bengevoort, Anna van Hummel ehell., die
somma van 140 dll. hollans, soo gltn. eheluide haerentwegen an d'erfgenaemen van zal. Bernt
Boessinck betaelt, belaevende comparantinne jaerlix op Mey 5 derzelver dll. van 't hondert voor
interesse te betaelen, stellende ende verbindende voor capitaal en interesse haer stedeken geheeten
't Luijcken stede in Medehoe gelegen.
0648 RA Bred.470; fol.38r
16680519
Hendrick Bernts ende Gerrijt Luckes als momber, bekennen dat in dato 28-9-1658 Stijntien
Craenen (Hend.Berents moeder) mette Jan Jonge Jans haer momber, had verkocht an zal. Evert
Craenen, Agnes Sijbinck ehell., het gerechte vierde part van den Steencamp in den Schulten esch
gelegen, ende een parceel goorden landts den Schoppengaerden geheeten, waervan alsoo bess dato
noch geen opdragt gedaen was; omdat zal. Evert Craenen is coemen t'overlijden zijn voorn.
parcelen in deylonge met zal. Evert Craenen kinderen desselfs weduwe toegevallen. Comparanten
hebben in haere qualiteit die voorss. parcelen an Agnes Sybinck, tegenwoirdigh hertrouwt an Jan
Gerritsen Meijs, gecedyrt ende opgedragen.
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0649 RA Bred.470; fol.42r
16680528
Dr.Weddinck volmr. van Jan ten Duvenslat heeft nae voorgaende loesekundonge d'angepeindete
geriede ende ongeriede goederen van Jan Schuyrink in specie van 't Medeholt voor 230(?) dlr.
capitael ende 2 jaer interesse huiden dato opgebadet ende daervan die wette tegens Jan Schuyrink
gebeden.Obtinuit.
0650 RA Bred.129; fol.123r
16680630
Erschenen Aelbert Schulten die bekande oprechter deuchlijcker schult schuldich te sijn an Jan ter
Pelckwijck, soo hij voor sijnen broeder Jan Schulte van Huppel anneemt om 't geene bij
reeckeninge sich sal vinden, als sijn eigen proper schult te betalen, onder verbant van sijn persoon
ende goederen ende poene van reele ende parate executie, mits dat sijn broeder hem 't selve weder
sal vergoeden.
0651 RA Bred.470; fol.56r
16680630
Jan Schulte van Huppel, Albert ende Toenis Schulte voor haare huisfrouwen, bekennen dat haar
swaeger Jan Cock an die tijtlycke provisoren ende diaconen der armen tott Wenterswijk een
verschrijvonge gepassiert ter summa van 1250 gl. sij stellen ende versetten an hem wegen sijn
praetensie soo hij noch op 't hoege magh off vermeynen te hebben, die Clumpers stede om sich dies
angaende daeran wegens sijn praetensie te moegen verhaelen met parate executie.
(6-5-1686 bekent de huysvrouw van Jan Cocks van deese verschrijvinge door Tonnis Scholten
voldaen en betaelt te zijn).
0652 RA Bred.470; fol.62r en v
16680630
Jan Schulte van Huppel voor sich en sijn huysvrouw, Albert Schulten, Toenis Schulten, ende Jan
Cock voor haer huisfrouwen de rato cavyrende, bekennen an die Provisoren Jan ten Bengevoort
ende Derck Hofkers en Albert Tyenck, naemens den samptlijcke diaconen der armen tott
Wenterswijck, schuldig te sijn 1250 gl. hollants, hercoomende van soedanen 100 rijxdlr. als die
gemelte diaconen in die greffte verschreven gehad hebben, als mede soo die provisoren end
diaconen naemens compten. an Goossen Rauwers betaelt 300 dlr., end noch an den bouwman op 't
Sleegen die summa van 80 dlr., an Jan ten Bengevoort und desselfs moeder 250 dlr., noch an
costen ende interesse 37 dll., maekende t'saemen die summa van 1250 gl., waarvoor comparanten
an die tijtlijcke provisoren ende diaconen elck voor die halfscheit tott underpande stellen haere
toebehoirige caevenstede 't Haegen genoemt met alle daer toe behoerende parceelen. (16-6-1678
is dese pantverschrijvonge van Jan Reessinck voldaen ende ter presentie van Hendrick ende Tonnis
Meeninck als tijtlijcke provisoren ende diaconen tot Wenterswijck gecassyrt ende geannullyrt).
0653 RA Bred.470; fol.84r
16681005
Grietien Roeringh wed. wijlen Bernt Schoemaecker, geassisteert met haeren oudesten sohne Derck
Schoemaecker, tot desen geadmitteerden momber, bekent verkocht te hebben an Bernt toe
Barckele ende huisvrouwe, hoeren eigendomlicke tiende uijt het goet ofte erve Hueninck, gelegen in
die buerschap Medehoe int karspel Wenterswijk.
0654 RA Bred.470; fol.75r en v
16681017
Goswijn Bruns, volm. van Gertruidt Wehninck, wed. van zal. Jan de Roller, bekent verkoft te
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hebben aan Gossen Rauwers, Jan Hovekes ende Derck Philipps Erpenbeeck, die halfscheijdt van 't
goet Hobink so Berend Hobinck bewoont en waervan dr.Basten die wederhelfte bij lottinge is
toegedeijlt, in den kerspel Wenterswijk, buirschap Medehoe gelegen. Ende dit wijl in den jaere
1622 bij comparants principalinnen praedecesseuren uijt den voors. goede Hobinck is gerealiseert
ende gevestigt seecker capitael ad 4500 gl. ten proufijte van burgermr. Johan Elderink, soo is het
dat gemelte Johan Elderincks samptlicke erfgenaemen dr. Bruns hebben gevolmachtigt om gemelt
capitael te royeeren. (N.B. De bijlagen A, B en C in inv.nr.470, fol. 98r t/m 102r).
0655 RA Bred.129; fol.173v
16681022
Erschenen Albert Schulten voor sich ende als conjuncta persona voor sijn broeder Tonnis Schulten,
spreeckt an met rechte Johan Schulte Huppel voor die summa van 356 gln. 8 str., welcke penningen
comparant ende sijn broeder hebben betaelt voor de gedaeghde aen Gerh.van Anssum gewesene
Amptman der Heerlickh.Lichtenvoorde, waervan comparant het recht voor 10 jaeren is gecedeert.
Ende also comparanten het capitael, de opgelopene costen ende interessen in der goede niet hebben
cunnen machtig worden, is hij genootsaeckt worden dese wegh rechtens in te gaen, versoeckende
dat gedaeghde sal gecondemneert worden de geeijschte summa met die opgelopene costen una cum
interesse te betaelen.
0656 RA Bred.130; fol.25r en v
16690202
Erschenen Joost Simmeldinck die bekande oprechter deughdelicker schuldt schuldigh toe zijn an
Johan toe Pelckwick die summa van 32 gulden, welcke summa gemelte Pelckwick tot vermijdonge
van gerechtskosten comparant affgenohmen heeft om aen Aleff Uhlens(?) als sijn eijgen proper
schuldt te betaelen, belovende comparant deselve penningen tegens aenstaenden Meij deses jairs
1669 gewis ende onfeilbaer te betaelen. Wanneer eenige andere creditoren op comparants
goederen mochten koomen te procedieren sall het gemelte Pelckwick in sulcken vall ten allen tijden
vrij staen sich aen sijne gereede ende ongereede goederen te moogen verhaelen.
0657 RA Bred.471; fol.5r
16690215
Verkoop door Dijrick Beerninck end Beerndeken sijn huysfrouw, ende Trijne huysfrouw van
Warner te Buckel gans kranck ende beddelegerig, geassisteert met Dijrick Beerninck als hiertoe
gekooren mombaer, an haeren broeder Jan Schuijrinck en huisfrouw van haer geregte anparten van
het stedeken Meddeholt, neffens twee stucke landts daerbij gehoorende en met sijn olde ende niewe
geregticheit in die buurschap Medehoe kerspel Wenterswijk gelegen, gelijck haer van haere olderen
is angestorven.
0658 RA Bred.471; fol.5v
16690215
Verkoop door Jan Schuirinck ende Elsken sijn huysfrouw aen sijn broeder Dijrick Beerninck,
dessen huysfrouw, van die gerechte halfscheit van die Loordijckse maethe bij het Loordijck, half in
Meddehoe half in Darpbuur langs Elschots mathe gelegen, met d'eene zijt en met d'andere zijt langs
't veldt, ende d'eene eynde in Loordijcks hoff en 't andere an die nieuwe Mors schietende.
0659 RA Bred.471; fol.6r en v
16690225
Aelbert Schulte van Huppel met sijn broeder Tonnis Schulten, Aelken ten Weijenboom sijn
huijsfrouw, bekennen schuldig te zijn aan Derck Schoemaecker, Henrica Hardes ehell., die summa
van 200 car.gulden, belovende die te verpensionieren jaerlix met 5 percent ter tijt van die afloose;
stellende tot onderpande alle haere gereede ende ongereede goederen, in specie haer gerechte
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andeel oft anpart van Schoppers, Hagens en Clumpers steeden in 't kerspel Wenterswijk buerschap
Medehoe gelegen.
0660 RA Bred.471; fol.6v en 7r
16690225
Verkoop door Johan Hoevekes en huijsfrouw an ceurnoot Jan ten Bengevoort en huijsfrouw van het
vijfde gedeelte des huyses hofs ende gaerdens van Schulte van Huppel sijn goedt in Medehoe
gelegen, kommervrij, uijtgesondert het vijfde contingent van beswaer als 3 dlr. hofholtsgelt, 3 dlr.
dienstgelt, een schepel miskoorn, voorts ordinaire landtslasten.
0661 RA Bred.471; fol.15r en v
16690429
Jan Wassinck, voor sijn huijsfr. Lijsebet de rato cavyrende, ende Lijsebet Stoltenborgh, met
J.Wenink als ercorene momber, exhibieren seeckere houwlijcksche voorwaerden ende daerbij van
voorn. Lijsebet Stoltenborg gedaene renunciatore gifte. In deze houwlijksche voorwaerden: Een
huwlijk is beraemt tussen Jan Wassink, soone van Geert Wassink en Beerntken sijn huijsfr., uijt die
buurschap Vragender, kerspel Lichtenvoorde, bruijdegom, en Elisabet Stoltenborg, dogter van
Arent Stoltenborg en Henders sijn huijsfr. uijt die buerschap Meddehoe kerspel Wenterswick,
bruijt. Overeengekomen is o.a. dat de bruidegom sal koomen te woonen bij sijne toekompstige
bruijt op 't goet Stoltenborch in Meddehoe en dat hij tot houlijck stuijr sal mede brengen die summa
van 150 dlr. ad 30 str. 't stuck Bredevoordsche valuatie, tegens Maij 1670 t'ontfangen van de vader
Geert Wassink. Daarna volgen verdere details.
0662 RA Bred.471; fol.17r
16690513
Verkoop door Jan Hoefkes, Derck Philips Erpenbeeck ende Goossen Rauwers, voor haere
huijsfrouwen de rato cavyrende, an Hendrick Hermelinck den Jongen, Stijntien sijn huijsfrouw, van
seecker stuck landes onder 't goet Hoebinck gehoorende, gelegen in Medehoe opten Loeresch,
sijnde die halfscheijt van die Hoebinck brede, mette eene sijt naest dr.Bastens landt, mette andere
naest Nijenhuis landt.
0663 RA Bred.471; fol.45r
16690730
Henrick Temminc, Geertt Lammerdink sijn huijsfr., bekennen opgenomen en ontfangen te hebben
van Berent ten Oostendarp die summa van 134 dlr., belaevende die jaerlix en alle jaer met 5 ten
hondert te verpensioneren, stellende tot onderpand haer persoon en goederen, in specie haere stede
en erve de Halriedt gnt. in 't kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe gelegen.
0664 RA Bred.471; fol.56r
16691028
Verkoop door Enneken Boonen, woonachtig op Luckensteede, geassisteert met Jan ter Maete
haerer dochter mann woonende op Boonensteede, haerer hiertoe erkoorenen momber, an
Henderick Selkinck(?), Elsken ten Wormskamp ehel., van een stucke landes gelegen op het
Hillgenloe tusschen Hijnck ende Boesinck land, onder verband haerer persoon en goederen.
0665 RA Bred.471; fol.67r
16691215
Verkoop door Gossen Rauwers ende Aelken Herberts sijn huijsvrouw, aan Aelken en haer soon
Herman ten Roskamp, hun aandeel van 't goet Hoebinck in Medehoe gelegen, als die cedenten
t'selve van die weduwe Rollers, Jan Hovekes ende Erpenbeeck gekoft hebben.
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0666 RA Bred.131; fol.7v en 8r
16700127
Erschenen Berent Loickinck bekent op gedane citatie van Joh. Wolff als volmr. van Elisabeth ter
Pellewijck, huisvrou van Vijt Hackenbroeck deuchlijcker schult schuldich te sijn die summa van
vijftich dlr. luijt gegevene obligatie, belovende die selve over twee maent praecise te betalen, bij
poene van parate executie en distractie sijner goederen.
(5-7-1670: Joh.Wolff als volmr. van de huisvrou van Vijt Hackenbroeck bekent van bedoelde
summa voldaan te zijn).
0667 RA Bred.131; fol.21r
16700210
Erschenen Aelbert Schulte van Huppel die bekande oprechter wettelijcker schult, herkoomende van
verkoft holdt, an Tonnis van Eerden schuldich te sijn, die summa van 40 dlr. en 3 str., beloofde die
selve neffens huidigen dages kosten over 14 dagen te betaelen, onder verbant van sijn goederen
ende poene van reele ende parate executie ende distractie.
0668 RA Bred.131; fol.29r en v
16700224
Erschenen Berent ten Colstege genant Hoeninck, wonende in de bourschap Meddehoe, bekende
dat hij deugdelicker schult schuldich is aen Evert Storm ende sijn huijsvrouw de somma van 350
daelder, diewelcke hij belooft te betaelen tegen comstigen St.Joan mitsomer deses lopenden jaers
met een jaer interesse te weten 5 per cento, welcke penningen sijn frouwen vader Gerrit Herbers tot
betaelinge van 't goet Hoeninck den 24 Juny 1652 heeft opgenomen, stellende daervoor tot borge
sijn persoon en goederen, in specie het goet Hoeninck om sich ten allen tijde daeraen cost en
schadeloos te cunnen verhaelen in cas van misbetaelinge.
In de kant: dese willekeur wordt gecasseert en geannuleert.
0669 RA Bred.472; fol.29r
16700415
Hoogwelgeb.vrouw Agnes Margreta van Padevoort wed. ende douariere van den oock
Hooghwelgeb.Jr. Jacob van Dunnewolt, in sijn leven hr. tot Balckenschot ende overste wagtmr., ten
overstaen van haer soone Jr. Derck van Dunnewolt, haare gekooren mombaer, beijde gelijckfals
voor haer selfs ende sich sterck maeckende voor de absente kinderen broederen en susters,
bekanden opgenomen en ontfangen te hebben van Gerhardt Meijs medicinae dr. ende Rachael
Gailvoet sijn huijsfr., die summa van 1000 gl. hollants, beloovende die selve jaerlix ende alle jaer met
vijf per cento te verpensioneren, alles onder verbant van hun persoon en goederen, in specie den
Balckenschot inden kerspel Wenterswick buurschap Meddehoo geleegen.
0670 RA Bred.472; fol.35r
16700505
Verkoop door Jan Hoefkes, Dijrck Philips Erpenbeeck, voor haare huysvrouwen de rato
cavyrende, an Berndeken ten Roscamp, wed. van zal. Bernt ten Roscamp van seecker parceel
landts onder Hoebinck in Medehoe gelegen, gehoorende op die Hoebinck tusschen Gert ende Bernt
Hoebincks landerijen, metten eenen einde an den esch, metten andern an Hoebinck gaerden
schietende, omtrent van sestenhalf spints geseij gelijck vercoepers bij deijlonge met dr.Basten
ingegaan, is toegevallen.
0671 RA Bred.131; fol.167r
16700718
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Erschenen Jan ter Pelckwick, vertoonde seecker willekeur van Harbert Dieterink d.d. 5-3-1667,
waerbij dieselve bekent 144 gulden 5 stuivers schuldich te weesen an comparant, neffens een darde
part impost van 't jaer 1665, als mede ses(?) settonge, ende daerenbovens belooft om comparant
wegens die borchtaelen van 50 dlr. ende 26½ Rixdlr. schadeloos te holden. Alsoo hij daer van niet
alleen in gebreck is gebleeven, sonderen oock die schult met sijnen achterstendigen schattonge
vermeerdert, oock hem andere creditoren anspreecken ende die goederen verbracht (=weggehaald,
vervreemd) worden, als naestleeden weecke als wanneer gemelte Dieterinck eenich onrijp ende
ontijdich saet gemaijt, 't welcke terstondt op Walien is gevuert, nergens tot geenen anderen eijnde
als comparant nae lange genomene patientie van sijn deuchdelijk verschot te frusteeren. Om sulx
voortekoomen soo versocht comparant nochmaels dat desselfs koene en peerde en desselve gerede
goederen door den voogt moogen worden opgehaelt, in verseeckeronge genoomen, ende uijtgeveilt,
verkoft worde ende dat het coorngewas in toeslach genoomen, daervan een dach van distractie
angestelt mooge worden, ende dat Harbert Dieterinck neffens die bouluijden van Walien het
wechgehaelde coorn wedderom sullen brengen ter plaetse waer 't selve is weggehaelt. Hiervan die
weete an gemelte Dieterinck te doen.
't Verzoek wordt door het gericht toegestaan en de dag van distractie op toekomstigen Maendach
gesteld.
0672 RA Bred.131; fol.173v en 174r
16700728
Erschenen dr.Theben als volmr. van Harmen van Lennick ende heft bij deesen arrest gedaen op
ende an 't erve ende goet Dieterink in de buurschap Meddehoe gelegen, ende die Hooch Edgbr.
Agnes van Ensel douariere van wijlen den Hooch Edgbr. heer Jacob van Munster tot Crechtinck
ende Walien toebehorende, om betaelinge te hebben van seecker capitael ad 700 dlr. metten
agterstandt van rente tot goede reeckeninge vermooge obligatie van den 13-2-1661. De daarbij
bedongene jaerlixe loose is voor Jacobi naestleden gepassyrt.
0673 RA Bred.472; fol.79r
16701219
Geert Heeminck en huysfr. bekennen in pandtschap gedaen te hebben an Berent Rennerdinck en
huysfr. een stuk lants, Poelhuis Bree gnt., in den Huppeler Esch gelegen, schietende met een einde
an Hijnckkamp, met den andren an Boeinck lant, om 't selve met stroo vrij en sonder eenig beswaer
afte trecken. N.B. Op fol.42r dezelfde inschrijving, waarin "Berent Rennerdinck" is doorgehaald en
vervangen door "Jan ten Bengevoort". Overigens staat in de kant van deze inschrijving een aantekening d.d. 16-5-1676, volgens welke Ber.Rennerdinck, voor sijn huijsfr. de rato caverende, bekende
van dese somma voldaen en betaelt te sijn.
0674 RA Bred.473; fol.1r
16710102
Berent Loickinck voor sich en voor sijn huisvrou Henrick, bekent schuldig te sijn aen Henrick
Leessinck die summa van hondert dlr., gelovende die selve jaerlijckx ende alle jaer met 5 desselver
daelders te verpensioneren, stellende ten onderpande het Reems huis, waer uit hij Leessinck
jaerlijckx die 5 dlr. sal hebben te beuren en ontfangen.
(24-2-1674: Hendrick Leesinck bekent van dese hondert daelder voldaan te sijn).
0675 RA Bred.132; fol.1v
16710113
Erschenen Willem Hijnck uijt Meddehoe, die bekande voor sich ende sijnen erven oprechter
wettelijcker schult volgens overwijsonge van Jan Lammerdinck wegens een restoir van een gerichtlijcke willekeur in dato den 27-4-1665 ad 37 dlr. 15 str. ende noch 61 gl. 19 str. achterstendige
Heeren penningen schuldich te weesen an Jan ter Pelckwick ende sijnen erven, belaevende die selve
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in eene summa ad 98 gl. 6 str. tegens anstaende Lichtmisse gewiss ende onfeilbaer te betaelen,
onder verbandt van sijn persoon en goederen ende poene van reele ende parate executie ende
distractie, mits soo hem andere creditoren soo lange met vreeden laeten.
0676 RA Bred.473; fol.17r
16710314
Elsken Schuijrink ten overstaen van haer soon als haar mombaer, als mede hij Jan voor sich ende
d'andere kinderen, susters ende broeders de rato caverende, bekennen schuldig te zijn wegens
verstrekte penningen die an Gerh.Wijginck als cessionaris van Jan Laerberch zijn betaelt (aflossing
van schult aangegaan bij acte van 16-6-1659), aan Derck Hafkes ende Jan ten Bengevoort als
provisoren der armen tot Wenterswijck, die summa van 340 dlr., gelaevende die selve jaerlijckx
ende alle jaer met 5 derselve dlrs. te verrenten, stellende ten onderpande haer personen ende
goederen, in specie het stedeken Meddeholt genaamt, neffens twe stuck lants het Roukempken gnt.,
met 't eene einde an d'Hane(?) weide, met d'ander an Schuirinck lant ende soo voorts in kerspel
Wenterswijck bourschap Meddehoo gelegen.
0677 RA Bred.473; fol.24r
16710428
Ber.Hoeninck en sijn huisvrou bekennen schuldig te zijn aan en opgenomen te hebben van Tonnis
Boeinck en diens huisvrou de somma van 150 dlr., geloovende dieselve jaerlijckx ende alle jaer met
5 dergelijke dlrs. per cento te verrenten ende sulckx ter tijt van d'aflosse toe, stellende ten
onderpandt sijn persoon en goederen, in specie een molder saet landes an den Hoogen kamp, met
d'eene sijde an 't Hermelinck goor met d'ander an den Boonenkamp schietende, ende soo voorts in
Meddehoo gelegen. (9-7-1683: Geertjen Boeinck, wed. van Tonnis Boeinck, met Herman
Waemelinck haer momber, bekent van dese pandtverschrijvinge voldaen ende betaelt te zijn).
0678 RA Bred.473; fol.34r
16710501
Abraham Peters, de rato voor sijn huijsvrou caverende, bekent schuldig te zijn aan Tonnis Boeinck
en huijsfrouw, de somma van 300 dlr. hollants, beloovende die selve jaerlix ende alle jaer met 5 per
cent te verpensioneeren bis d'afloose toe, stellende ten onderpande een seecker stuck boulandts
genaamt Schulten Penninckbree, metten sienen toebehooren, soo tegenwoordich voorn. Boeinck in
't gebruik heeft en waervan Abraham Peters die darde garve is treckende, waervan oock den
interesse des voorn. capitaels jaerlix sal betaelt worden, schietende mette eene sijde langs Simmelts
penninck bree en metten eenen eynde an Poelhuijs landt soo voor deesen van Jan Haefkes is
angekoft, notoirlijk in desen ampte Bredevoort, kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe
gelegen. (19-5-1676: Frans Boinck bekent van dese 300 daelder met den interesse voldaen ende
betaelt te sijn).
0679 RA Bred.473; fol.37r
16710504
Berent Huininck de rato voor sijn huijsfrouw caverende, bekent opgenomen en ontfangen te hebben
van Henrick Haefkes en desselfs huysfrouw, de somma van 100 gl. hollants, gelaevende die selve
jaerlix ende alle jaer bis d'afloose toe met 5 derselver te verpensionieren, stellende daervoor ten
onderpande sijn persoon ende goederen ende in specie 't goet Huininck in Meddehoe gelegen. (97-1683: Die provisoren Hendr.Weninck ende Aelb. Tjeenck verklaren bij den aankoop van het
erve ende goedt Huininck dese pandtverschrivinge ad 100 gl. voor Berent Huininck aen Hendrick
Haefkes voldaen ende betaelt te hebben).
0680 RA Bred.132; fol.123v
16710718
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Alsoo op huijden dach van distractie wegens Jan ter Pelckwick is angestelt, om Harbert Dieters
goederen voor sijn achterstand te verkoopen, ende dan sijn Hooch Ed. heer tot Chrechtinck ende
Walien mede is compareert voor sijn Hooch Ed. vrou moeder achterweesen (=achterstand), soo is
door tusschen spreecken accordeert en ingegaen, een yder in alles nochtans sijn recht
voorbeholden, dat gemelte Harbert Dieters nae dato 5 jaeren op gemelte steede Dietert sal
continueren en inmiddels sijn schult, so an voorn. Jan ter Pelckwick als oock an sijn landtheer sal
hebben te betaelen, ende dat jaerlix soo veele nae den goede sal konnen en vermoogen, mits dat
nae deesen voors. Dietert alle vierdel jaers sal hebben te betaelen sijn verpondinge ende alle andere
lasten uijt den goede gaende, ende 't selve bij quitantie an sijn Heer vertoonen, in contrarien val wil
sijn Hooch Ed. boovengemelt niet tot die voorsr. jaeren, om te sullen blijven, verbonden sijn.
0681 RA Bred.473; fol.85r
16711123
Berend Busman ende Griete sijn huijsvrouw, bekennen schuldig te zijn aen Gerd to Poelhuijs en sijn
huijsvrouwe die somma van 521 gulden 9 str., waarvoor hij ter betalinge cedeert sijn gedeelte op het
goet Poelhuijs ter summa van 235 gl. 10 st. gereeckent, mitsgaeders een stuck lants hem compt.
toegedeijlt van het landt soo van Jan Hövekes voor deesen is gekoft, gelegen tusschen gemelten
Gerd Poelhuijs ende desselfs halven broeder land gelegen op den Huppeler esch ende gekoft voor
deesen van Schulte van Huppels goet, geëstimeert ad 185 gl., maeckt in eene somma 420 gl. 10 str.
Comparant blijft hier boven aan haeren broeder Gerd Poelhuijs 100 gl. 19 str. schuldig, waarvoor
gecedeert worden alle ende ydere ouderlicke handschriften, giene darvan uijtgesondert.
0682 RA Bred.461; fol.245r
16711218
Vossteede Janna van Munster toestendich.
Overgifte in verwin waer bij Johanna van Munster bekent als borge voor haer oom Rotger Rump tot
voldoeninge van drie hondert sestien gl.12 st. geadjudiceerde kosten tot vermijdinge van
executionskosten gecedeert te hebben aen den hoocht. Everwijn Wassenbergh haere
toebehoorende Vossteede om het selve van nu voortaen te besitten met voorbeholt vande lantrechtelicke losse breeder bij de acte van den 18 December 1671. (registrat. 29 April 1698).
0683 RA Bred.133; fol.76v en 77r
16720329
Erschenen Dirick Beerninck, voordragende hoe dat hij tegens Berent Loickinck met aenpeindinge
ende opbadinge heeft erholden vollenkommen verwin voor die somma van 100 guldens compensatiegelder wegens een langduyrige gehoudene procedure, gelijck den Ed.Gerichte bekent is, ende
dewijl gemelte Loickinck op de gesonnene wercklicke executie wederregtlick pantkeringe heeft
gedaen, sonder nochtans eenige reedenen van pantkeeringe bijgebracht te hebben, so versoeckt
comparant dat tegens gemelte Loickinck voor die noch restierende penningen gerichtlicke
pandtsterkinge moge worden verleent, ende om dieselve te exequeren (=volbrengen) den vooght
Wassenbergh gedemandeert, mitsgaders voor kosten ende schaden.
De pandtsterkinge wordt toegestaan.
0684 RA Bred.474; fol.25r
16720515
Verkoop door Jan Haevekes ende Derck Philips Erpenbeeck, voor haere huisfrouwen de rato
cavyrende, aan Hille Werrierdinck van seecker parceel bouwlandt gehoorende onder 't goet Hoebinck in Medehoe gelegen, die halve Loebree genaemt, mette eene sijt naest die halfscheijt van
dr.Bastens halve Loebree, mette ander naest Nijenhuis Hellenacker, metten eenen einde an Boeinck
metten andern an Nijenhuis maete schietende, mett sijne olde ende nije gerechtigheijt mett
toebedonge van plaggen vreede.
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0685 RA Bred.474; fol.25v
16720515
Verkoop door Jan Haevekes ende Derck Philips Erpenbeeck, voor haere huisfrouwen de rato
cavyrende, aen Hendrick Werrierdinck van seecker parceel landts onder 't goet Hoebinck
gehoorende, den Hellen acker genaemt, tusschen Werrierdinck ende Nijenhuis landt, metten eenen
einde an Boeinck maete, mette anderen an Bruggencamps maete gelegen.
0686 RA Bred.134
16740428
Erschenen Johan ten Ostendarp, buyrschap Meddehoe ingesetene, t'erkennen gevende hoe datt
hem comparant ahn morgen 14 daegen twie bruijne mehren peerden sijn ontnohmen, hebbende
d'eene een kleine blesse d'ander een ronde sterne voort'hooft, ende mistede d'eene een weijnigh
boven van rechter oogen lit, ende die ander gelijckmahs een weinigh boven vant' lincker oogen lidt,
ende aldewijll hij comparant sich niet capabel bevindet om de peerde wijders uijtte vorschen om
weder te mogen bekommen, soo ist dat hij comparant volmechtich maeckt gelijck hij mits deesen
bevolmechtighde in die beste ende bestendigste forme ende maniere van rechte sijnen vedderen den
Ed. ende Manhaften hopman Frederick Rauwers, om uijtt sijnes constituenten nahme die geseijde
ontnohmene peerde, waer dieselve aentetreffen in der minne ofte bij forme van rechte wederom te
eijschen.
N.B. Vedder = oom van vaders- of moederszijde of zoon van de broeder van vader of moeder.
0687 RA Bred.136
16750121
Dr.Weddinck, volmr. van juffr. Agnes Margreta van Padevoort, weduwe van den overleeden
overste wachtmr. Dunnewolt heft vermoge relation van Jan ter Pelckwick d'angepeindete gereede
ende ongereede goederen van zal. Snijder Harmen voor die summa van 55 Rdlr. ter gueder
reeckenonge restyrende pachtpennongen huijden dato opgebaedet, ende daervan die weete tegens
d'erfgenamen gebeeden.
0688 RA Bred.136
16750121
T.Schoemaecker volmr. van Berent Loyckinck heft vermoge relatie van J.ter Pelckwick
d'angepeindete gereede ende ongereede goederen van zal. Snijder Harmen voor een binnen ende
buijten jaer achterstendige interesse van een capitael van 100 dlr. ende voor een jaer interest van 15
dlr. staende an Stijntjen Engels, alsmede wegens achterstendige heeren penningen soo comparants
principael an voornoemde Snijder Harmen heeft verschooten, ende daer voor borge geworden,
huijden dato opgebaedt ende daervan die weete tegens d'erfgenamen gebeeden.
0689 RA Bred.476; fol.54r en v
16750506
Verkoop door Berentjen ten Roskamp ten overstaen van haeren soone Harmen ten Roskamp als
haeren erkoornen mombaer, de laatste meede voor sich selven ende voor sijnen broeder Tonnis de
rato caverende, aan Jan Sijbinck en sijn huijsfrouw van een seecker stuck boulandt, voor deesen
geweesen busland, voor deesen onder 't goet Hoebinck gehoort hebbende ende genaamt den
Hoebinck Busche, sijnde het vierdel ende achterste gedeelte, soo ende als het Berent Hoebinck
voor deese gebruijckt, met d'eene sijde langs de Beecke schietende, met d'ander sijde nechst
Klos(?) grond, metten eenen eijnde an dr.Bastens grondt ende metten anderen eijnde an Camps
koeweijde gelegen, neffens den plaggenvree nechst die Beecke op 't velt uijtgesteecken.
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0690 RA Bred.136; fol.65v t/m 66v
16750624
Erschenen Engelbert van Munster heer tot Walien, gaff te erkennen wat gestaldt Warner Dieterinck,
tegenwoordig knecht van den heer comparant, voor desen in de belegeringe vande Graeff voor de
van Meddeho gearbeit heeft, als mede dat desselfs vaeder Herbert Dieterinck daer voor een peerdt
met een halven waegen uit gedaen. Ende alsoo Jan ter Pelckwijck op die verdiende penningen
wegens schattinge praetensie maeckt, ende verhindert dat die selve niet betaeldt worden, ende dat
niet alleen onbillijck, dat des soons suir verdiende geldt voor des vaeders schuldt geëmplojeert
wierde, ende oock behoorlijck dat gemelte Pelckwijck voor ende aleer hij eenige penningen van
Harbert Dieterinck wegens comparants goedt Dieterinck voor schattinge trecke, behoorlijcke
reeckeninge van dien gedaen hebbe, als woll soodaene penningen mits desen hebben verburget,
ende voor 't gene soo Jan ter Pelckwijck op Werner Dieterincks verdiende loon heeft te
praetenderen, sijn goedt Dieterinck hebben verbonden, ende dat dien volgens de huisluide belastet
ende geordoneert moogen worden, die selve uit te keeren ende te betaelen, als mede dat Jan ter
Pelckwijck die rest niet eerder sall moogen ontfangen, als nae versochte gedaene reeckeninge, midts
dat hyr van de weete aen die van Medeho mooge geïnsinueert worden.
0691 RA Bred.136; fol.66v t/m 67v
16750624
Erschenen dr.Hengel uit den naeme van Jan ter Pelckwijck, tegenwoordich om sijn particuliere
affaires in Hollandt sijnde, seidt dat deze bij wederkomst met bevreemding zal vernemen de inhoud
van het verzoek van de hr.van Waliën van heden betreffende de penningen die Dieterinck toekomen
uyt de gemeinte van Medeho. Dat aenbelanght het praetense verdient loon van Dieters sijn soon seit
comparant dat hij ten opsichte van het erve Dieterinck ende ten dienste van sijn ouders voor de
Graeff is geweest, uit sijn ouders huis gegaen, daer uit gealimenteert ende naderhandt wederom daer
in gekeerdt is. Dienvolgens kan hr.van Walien sijn verburginge tot geenen anderen einde verstrecken
als bij concurrentie het recht van praeferentie te disputeren. Toelatende niet te min den selven, soo
hij eenige actie vermeint te hebben, editie van rekeninge, die selve behoorlijcker wijse in te stellen.
0692 RA Bred.136
16750708
Erschenen Jan ter Pelckwick, verhaelende hoe dat op den 18-7-1671 vermoge protocols van den
Ed.Gerichte dach van distractie is aengestelt geweest om Harbers Dieters goederen voor sijne
achterstant aen comparant te verkopen; dat doemaels door tusschenspreecken geaccordyrt is, dat
gemelte Harbert Dieters in tijt van 5 jaren aen hem comparant sijne schult soude hebben te betalen,
mitsgaders alle vierdeljaers die verpondinge ende alle andere lasten uijt den goede Dieters gaende.
Comparant is tot noch toe daervan niet vergenoeght noch betaelt. Hij verzoekt dat een nieuwen dag
en plaetse van distractie aengestelt worde.
De dagh van distractie wordt tegens dinxsdagh over 14 dagen aengestelt, sijnde den 27 Julij, op het
goet Dieterinck.
0693 RA Bred.476
16750805
Erschenen Aleffs Hermen en bekende wegens ruckstendighe pacht en sunsten offgereeckende schult
wettelijck ende deughdelijck schuldigh te weesen aen Josina Elderincks wed.Wiginck een summa
van 159 gulden hollants en 15 stuivers en cedierde tot betaelinghe van die voorsr. summa aen
gemelte wed.Wiginck off haren erven all sijn tegenwoordigh koorngewass en mestrecht, voorts haeff
ende vehe ende wat sunsten noch voor geriet goet ofte gerackheit opt Goessenshuis van
sijnentwegen voorhanden, sich daervan (mits dat het superplus aen comparant vergaidet ende
gerestituijrt moege worden) van nue aff aen ten eenemael ontervende. Alles sonder argh offte list.

16 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 152 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Oud Rechterlijk Archief 1533-1811

0694 RA Bred.476
16751014
Erschenen Derck ter Horst, voor sijn huijsfrouw de rato caverende, Willem Brengenborgh en Alken
ehelieden, en Jacob Jensen(?) en Enneken Halsrijt ehelieden, die bekenden stedes vasten
onwederroepelick vercoft ende overgelaeten te hebben an Bernd ten Ostendarp die Hellerrij,
staende tusschen 't Ostendorp ende Steencamp in sijne kenlijcken limiten ende bepaelonge gelegen
mett sijn old ende nije gerechtigheijt.
0695 RA Bred.476; fol.79r
16751209
Berent Hoeninck en Aeltjen Huberts ehel., hebben van die provisorie tot Wenterswijk opgenomen
390 daelders en beloven die met 5 pro cento jaerlijcks te verpensioneeren, onder verband van hun
gerede en ongereede goederen, in specie het goet Hoeninck in Meddouw, onbeswaert en vrij,
sijnde alleen Teunis Boijinck voor die somma van 150 dlr. gerichtelijck daerin verschreven.
0696 RA Bred.478
16760203
Verkoop door Anneken Tenckinck wed. van wijlen Jan Boonen, geassisteert met Hendrick ten
Bengevoordt haer ercooren mombaer, voorts Jan Boonen als man en mombaer sijner huisfrouwen
Geesken Boonen, ende Arent Boinck als man en mombaer sijner huisvrouwen Beerndeken Boonen,
aan Johan ten Bengevoordt, ceurgenoot tot Wenterswijck en huijsvrou, van seecker parceel erftaels,
geheten het Luickenstedeken in den kerspel Wenterswijck buurschap Meddo, tusschen
Wormskamp ende Hobbinck geleegen, bestaende in een huis en gaerden, ende eenich hoech feene
gronden op het Meddehoosche feen tusschen Beitel Jans ende Schuirincks kuil gelegen, voor
allodiaal en allenich belast met eenen halven stuver jaerlix uitganck aen den Rentmeester van Sijn
Hoocheits Domeinen.
0697 RA Bred.137; fol.31r
16760217
Erschenen Berent Loikinck ende bekande aen Jan Weninck tot Bredevoordt wegens gedaene
verteringes kosten schuldich te sijn 14 guld. 12 stvr., gelaeft de selve summe met huidiges daeges
kosten ad 36 stvr. op aenstaenden paesschen deses jairs onfeilbaer te betaelen, onder poene van
parate executie, daer onder sijne goederen in cas van misbetalinge submitterende.
0698 RA Bred.137; fol.61r en v
16760406
Erschenen Berent Loickinck die bekande voor sich en sijnen erven oprechter deuchdelicher schult
schuldich te sijn aen Jan Haefkes ende Derk Philips Erpenbeeck de summa van hondert daler
heerkomende wegens afgecoften gront van 't goet Hoebinck, ende beloofde dieselve tegens
anstaende Michaelis neffens huijdiges dages costen gewis en onfeilbaer te betalen, onder verbant
van sijn persoon en goederen en poen van parate en reele executie en distractie sijner goederen.
0699 RA Bred.478
16760506
Die weledelgeb.Joost Henderik van Asbeeck, heer tot Dravenhorst, bekent ontfangen te hebben
van Albert Grievinck en Mechtelt Crabbenborgh ehel., die somma van 3000 gulden, mits
gecancelleert ende vernietigt word d'obligatie ad 1000 daelder vermogens obligatie in dato den
7-1-1665. Van Asbeeck ruijmt in en geeft over in possessie an Grievinck sijn geheele erve Siewinck
in Meddehoe gelegen, om in plaets van interesse jaerlicks ende alle jaer dieselve te genieten
pandtschaps wijse, alle emolumenten, vruchten etc. (8-8-1690: Deese obligatie getransporteert an
beijde broeders Gerrit Jansen en Abraham Haefkens).
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0700 RA Bred.478
16760519
Abraham Peters en huijsvrouw bekennen schuldig te zijn aan Berendt Venderdijnck en
huijsvrouw,die somma van 300 dlr.hollants, belaevende die selve jaerlijcks ende alle jaer met 5 per
cento te verpensionieren en stellende tot onderpand sijne pennynck bre, gelegen int kerspel
Wenterswijck burschap Meddeho, gehorende onder Schult van Huppels goet,met den eene sijde
langes Symmelts pennynck bre, met dye ander sijt langes het Kijp(?) met het eene ende an dije
varckensweijde met het ander eijnde an poelhuijslant,dat hij van Jan Haevekes gekoft heeft.
0701 RA Bred.137; fol.137v
16760706
Erschenen Ber.Loickinck ende bekande voor sich ende sijnen erven van gelient gelt, ende
opgenoomen penningen aen Hendrick van Calhaer, koopman tot Deventer, schuldich te wesen die
summa van twe(?) hondert gulden capitael, ende 73 gulden 19 stuvers interesse, ende beloofde den
interesse aenstaende Michaelis met de kosten daerop ergaen, ende t'capitael op maij
daeraenvolgende gewis ende onfeilbaer te betaelen, onder verbant sijner goederen ende landerien
ende poene van reële ende parate executie ende distractie derselver.
0702 RA Bred.137; fol.193r en v
16761026
Dr.Weddinck volmr. van Jan Willinck sprack an met rechte, vermooge relatie van Ab.Peters
geciteert, Hermen Loickinck voor die summa van 27 gulden 15 stuivers, restirende van afgekofte
laeken ende klederen in dato den 29 Dec. afgekoft, versoeckende voldoening ende expensis.
0703 RA Bred.478
16761026
Albert Schulte van Huppel bekent schuldigh te wesen an sijn broeder Teunis die somma van 110
gulden, heercoemende van geleende pennonge, doende daarvoor in pandtschap den Schoppers
camp, om denselven voor den intresse te gebruijcken.
0704 RA Bred.478
16761026
Teunis Schulten bekent schuldigh te zijn an Wessel Clumpers die somma van 110 gulden,
heercomende van geleende pennonge, doende daarvoor in pandtschap sampt vredesaem besit ende
heeft avergelaten een stuck bouwlant ad omtrent 4 schepel saet in 't Hoeg gelegen, naest het
Clumpers weijdeken, om 't selve voor den interesse van dien te gebruijcken.
0705 RA Bred.138; fol.22v
16770208
Erschenen Ber.Loickinck ende bekande oprechter deuchlijcker schult schuldich te wesen an
Gerhard Wijginck die summa van twe en negentich rixdl. herkoomendt van verkoft holt, ende
beloofde die selve met den interesse tegens anstaende Maij gewis en onfeilbaer te betalen, neffens
daer op erloopene kosten, onder verbant van sijn goederen om in cas van misbetaling in 't geheel off
an eenige der selve parcelen met reele ende parate distractie ende executie, sonder eenige forme van
procederen sich te moogen verhalen ende betaelt te maecken.
0706 RA Bred.479; fol.43r
16770628
Verkoop door Albert Tieijnck ende Herman Poelhuis, voor haer huijsfrouwen de rato cavyrende, an
Willem Coldenbergh op Hijnck en huijsvrouw, van een seecker stuck bouwlandts in den Leuresch in
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Medehoe, tusschen Doctor Bastens ende Nijenhuis landt geleegen, metten eenen einde an den
middel wegh, metten anderen an die Hoebinck maete schietende, voor desen uijtten goet Hoebinck
vercoft, met sijn olde ende nije gerechtigheijt.
0707 RA Bred.138; fol.124r
16770702
Herman van Lennich heeft vermoge relatie van Ab.Peters d'angepeindete gerede ende ongerede
goederen van Berent Beijers wegens achterstendige jaergelt ende verloopene pachte huiden dato
opgebadet, ende daer van die wete gebeden.
0708 RA Bred.138; fol.166r
16771018
Erschenen Albert Schulte van Huppell ende wilde mits deesen gerichtlick ende reelick ingeruijmbt
hebben tot voorkominge van kosten aen Werner ten Nijenhuijs, Aelcken sijn huijsvrouw, in
Meddehoe wonende, twie scheepel niew lant van schulten busch gemaeckt, tusschen Schulten buss
ende Aelbers landt gelegen, ende met den een eijnde aent Binnenvelt ende met den aenderen eijnde
aen die Schulten Mors schietende, waer van voor deesen gerichtlicken willekeur gepassiert, onder
poene van reele ende parate distractie, soo mits deesen gecessiert wort, en sulcx kommerfrij en
nergens meede beswaert als inde ordinare heeren lasten, mits dat comparant sall vrijen toegelaeten
sijn, 't selve lant binnen den tijdt van 6 jaeren à dato deeses met hondert gulden en 8 gulden 10
stuvers rente neffens d'gerichts costen te mogen redimeren en inlossen.
(8-5-1684: Erschenen Geert Menninck ende huisvrouw Stijnke te Nijenhuis als erfgenaem van
haerer vaeder Warner te Nijenhuijs, die bekanden van deze inruijminge voldaen ende betaelt te sijn).
0709 RA Bred.138; fol.185r
16771101
Erschenen Albert Schulte van Huppel, die bekande oprechter deughtlijcker schult schuldig te sijn
aen Jan ten Ostendorp die somma van 100 daelder, hercomende van een obligatie, belovende die
selve penningen tegens aenstaende Lechtmisse gewiss en onfeilbaer te betaelen, met de costen
darop geloopen, onder verbant van sijne guederen, dieselve van faute van misbetahlinge ter parate
executie ende distractie submitterende.
0710 RA Bred.138; fol.214r en v
16771205
Erschenen Winandt Muijs als volmr. van Rachel Geijlvoet, weduwe en boedelholster van wijlen
haeren eheman dr.Gerhardt Muijs, ende heeft op die bundichste maniere rechtens versocht
peijndinge op die gereede goederen van die welgen. vrouwe Agnes Margreta van Padevoert,
weduwe van wijlen die welgeb. heer Jacob van Dunnewolt, in sijn leven heer tot Balckenschot en
overste wachtmeijster, ende bij insufficience van dien op voornoemt goet Balckenschot, in de
buurschap Meddehoo gelegen, om daer aen te verhalen de achterstedige renthe van een capitael van
1000 gulden tegens 5 per cento jaerlix te verrenten ende dat van St.Marten 1669 af tot St.Marten
1677. Versoeckende voorts dat aen voorgemelte weduwe Dunnewolts worden gedaen de opsage
van voornoemd capitaal ad 1000 gulden, om dieselvige als dan af te lossen ende daer van betaelinge
te doen.
0711 RA Bred.426; fol.3r en v
16780111
Berent Huijninck en sijn huijsvrouw Aeltien Herberts bekennen schuldig te zijn aan Hendrick
Weninck ende Aelbert Tieenck, tijtlijcke provisoren tot Wenterswick, die summa van 815 dlr. ad
30 stuivers het stuck (t.w. 340 dll. heerkomende van Jan Schuijrinck uijt Meddehoe, item nogh 100
dll. van Jan ten Bengevoort van Baetenstede in 't jaer 1675 afgelost, mitsgaeders een capitael van
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375 dll. soo de wed. van zal. Jan Weninck anno 1677 op St.Joan heeft afgeleget), waarvoor
comparanten aen de provisoren inruijmen ende in pandtschap overgeven zijn goet Huijninck int
kerspel buerschap Meddehoo gelegen. (16-2-1682: De provisoren Hendrick Weninck en Aelbert
Tjeenck bekennen van dese pandtverschrijvingh bij cessie ende opdracht van het goedt Hoeninck
voldaen ende betaelt te zijn).
0712 RA Bred.139; fol.10v
16780119
Dr.Weddinck heeft vermoge relatie des voochts Wassenbergh uijt de naeme van Jan Sadeler voor
27 gulden, uijt de naeme van de weduwe van zal.Jan van Graes voor 40 gulden, voor Hendrick ten
Bengevoort voor 25 gulden ende voor d'weduwe Traa voor 18 gulden, alles ter goeder
reeckeninge, hercomende van verteerde ende afgehaelde waeren van zal.Jan Scholte te Huppel
d'aengependete cooppenningen van de Hagens stede onder Frerick Voortwijs berustende huijden
dato opgebadet ende daer van de weete gebeden.
0713 RA Bred.426; fol.4r
16780131
Verkoop door Geert Schulten, ende Lubbert van Poelhuijs, naemens sijn huijsvrouw Maria
Schulten, als kinder van zal. Jan Schulten, aen Jan Resinck en huijsvrouw ende aen Frerick ter
Voortwijs, van het stedeken 't Haegen genoempt in Meddehoe tusschen Clumpers ende
Hoeverboom gelegen.
0714 RA Bred.139; fol.23v
16780212
Dr.Weddinck volmr. van Jan ten Oostendarp gaf te kennen hoe dat hij vermoge protocols van 1
November laestleden Albert Scholte van Huppel gerichtlick anbelooft, om aen comparants
principael op naestleden lichtmis te betalen de summa van 100 daalder, ende alsoo hij daer van in
gebreeke blijft, versochte tegens denselven weete van sommatie ten eijnde dat hij die voorsr.
willekeur binnen den tijt van 14 daghen sal hebben te voldoen, dat andersins met de reele distractie
ende executie van sijn stede sal vervharen worden.
N.B.In een nadere inschrijving d.d. 2-3-1678 wordt gesproken over "in specie van die Schopperste
met het weydeken."
0715 RA Bred.426; fol.6v rn 7r
16780212
Verkoop door Berent Loijckinck, de rato voor sijn huijsvrouw Henrika Gossincks caverende, aen
den welEd. ende Manhaften Heere Evert Lodewijck van Dunnewalt, van sijn gereghte eijgendomlijcke stedeken Rhemens stede genaemt, in 't kerspel Wenterswick buerschap Meddehoe
gelegen, met hoff, weij ende saijlanden, voorts plaggen en plaggen vreede ende allen anderen ap- en
dependentien, ende van den bouwman Arent Rhemens gebruijckt wort.
0716 RA Bred.426; fol.7v en 8r
16780228
Verkoop door Berent Loijkinck, Hendrickjen, ehel., voor een summa van 1000 gl. reghter jaerlixer
pension aen die vicarie St.Anthoni gefundeert in de kercke tot Wenterswick, waer van collator is
Theodorus Schoemaecker junior, die summa van vijftigh caroli guldens interesse 's jaerlix ende alle
jaer op Martini verschenen, edogh 14 daegen voor of naer onverhaelt, an den rentmr.der
Ed.Mog.Heeren Gedeputeerden deser Graefschap Zutphen te betaelen, sijnde deese renthe een
vierde part van seeckere renthe voor deesen uijt de Bentemsche alhier in desen ampte gelegene
goederen aen de voorschreven vicarije als oock aen de van Aelten verschreven, ende heeft Berent
Loijckinck deses opgenomen ende ontfangen onder verband van hun goederen ende in specie van
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haer erve ende goet Loijckinck alhier in de buerschap Meddehoe gelegen.
0717 RA Bred.426; fol.10v
16780228
Aelbert Schulte van Huppel bekende wegens obligatie aan die kinder van zal. Jan in de Maete
schuldigh te wesen die summa van 90 dlr., belovende dieselve aenstaende Jacobi metten
aghterstedigen interesse te betaelen, onder verband van zijn goederen, in specie die
Schoppersstede.
0718 RA Bred.426; fol.12r en v
16780314
Verkoop door Albert Schulte van Huppel aen Jan ten Bengevoort en Anna van Hummel ehel., van
die Schoppersstede ende het weijdeken ende nije landt, van Schulten goet ende die gemeente door
desen aengekoft, met het getimmer daer op staende, soo als het van verkooper beseten ende
gebruijkt is, voor allodiaal, nergens mede beswaert als een lijffdienst, ende roockhoen, ende sunsten gemeijne lasten ende schattonge.
0719 RA Bred.139; fol.130r
16780531
Erschenen Adam van Lennich naemens sijn moeder versochte nae gedaene anpendinge an die
gereede goederen van Berent Beijers vermoge relatie des voochts Wassenbargh opbaedinge, ende
dat hier van die weete aen voornoemde Beijers moge gedaen worden.
0720 RA Bred.426; fol.21v en 22r
16780603
Berent Loijckinck, voor sijn huijsvrouw de rato cavyrende, bekent schuldigh te sijn aen Willem
Walien en Meghtelt Willinck ehel., die summa van 290 gl., doende daer voor in pandtschap sampt
rust ende vreedtsaem besit, enen camp landes den Hoogen camp genoempt, met de eene sijdt
langes den heer van Walien sijn weijde, met de ander sijdt langes Beijfanck sijn gront, om van
denselven jaerlix die darde garve uijttenemen ende metten stroe wegh te haelen, verbindende voor 't
capitael, interesse ende costen den voorn. camp en zijn andere goederen.
0721 RA Bred.139; fol.141v
16780613
Erschenen Adriaen ten Hulsen voor sijn huijsvrouw de rato caverende, bekande voor sich ende
sijnen erven oprechter deuchdelicker schult schuldich te sijn aen Berent Nijenhuijs uijt Medehoo de
somma van 150 daelder ende belaefde deselve, neffens 3 jaeren interesse tegens aenstaende
Pinxteren gewis ende onfeijlbaer te betalen, onder verbant van sijn persoon ende goederen, omme in
cas van misbetalinge sich daer aen met reele executie ende distractie te verhaelen.
0722 RA Bred.139; fol.141v en 142r
16780613
Erschenen Jan Roerdinck in Meddehoo, Geertjen ehelieden, ende bekanden oprechter wettelicker
schult schuldich te sijn an Theodorus Schoemaecker, sijn huijsvrouw ende erven, die somma van
172 gulden 10 stuivers, edoch daer op een peert gecoft ende betaelt, soo dat comparanten
bekennen suijver schuldig te blijven die somma van 145 gulden, hercomende van verschoten
contributie, verpondinge, Heeren penningsten, als andersints an Jan ter Pelckwick uijtgeleght ende
betaelt, gelavende deselve gewis ende onfeijlbaer tegen aenstaende Martini 1678 te betalen, bij
veronderpandinge aller haerer comparanten goederen, soo coornvruchten, mest, mestrecht, koene,
peerde, wagen, ploegh, wat naemen die oock hebben mochten, om gemelten Schoemaecker sich an
dieselve in cas van misbetaelinge ende sonder voorgaende sommatie ten genoegen, onder poene van
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datelicke executie ende parate distractie te konnen verhalen.
0723 RA Bred.426; fol.32r
16780809
Verkoop door juffr. Johanna Moeselagen, wed. van wijlen de heer Dr. Cornelis Smit, ten overstaen
van Dr.Hengel, haer gekorene mombaer, aan regent Johan Gijse, van sodaenigen bloedigen tynde
als haer uijt den huijse ende goede Balckenschot onder Wenterswick in Meddehoe gelegen, is
competerende. Aan regent Gijse is mede overgegeven haer derde gedeelte van een obligatie ter
summe van 300 caroli gl. in 't geheel, in dato den 23-6-1670 beteeckent, met den interesse t'sedert
daer op verloopen.
0724 RA Bred.139; fol.198r
16781010
Erschenen Berent Loickinck die bekende voor sich ende sijnen erven wegens sijn soon Jan
Loickinck oprechter wettelicker schult schuldich te wesen de somma van drie en tachtentich gulden
seven stuijver ende beloofde deselve met den achterstendigen interesse ende huijdiges dages costen
tegens aenstaende Michaelis gewis ende onfeilbaer te betalen inden jare 1679 als sijn eijgen proper
schult, onder verbandt van sijn persoon ende goedt onder desen Ed.Gerichte notoirlick gelegen, om
in cas van misbetalinge sich daer aen met reele ende parate executie ende distractie sonder eenige
forme van procedure daer aen te mogen verhalen.
0725 RA Bred.139; fol.201r en v
16781010
Erschenen Harmen Loickinck soone van Berent Loickinck ende bekende gelijck hij bekent mits
desen, oprechter schult (uijt kracgt van sententie bij den wel ed. Hove van Gelderlandt ergaen
tegens compnt. als expmisseur van sijn broeder Jan Loijckinck) schuldigh te sijn aen burgemr.
Hendrik ten Oever de summe ad 150 gulden, gelaevet dieselve tot vermijdingh van voordere
executiekosten tegens aenstaende Maij 1679 onfeijlbaer te betaelen, onder verbant van sijne
goederen, soo bestialen, gewas op den lande als anders, ten eijnde voorn. Burgemr. ten Oever sigh
daer an in cas van misbetaelonge met kosten ende schaeden ten genoegen moge verhaelen, onder
poen van parate executie ende distractie.
0726 RA Bred.139; fol.201v
16781010
Erschenen Berent Loijckinck voor sijn huijsvrouw de rato cavijrende, die bekende voor sigh enden
sijnen erven opreghter wetlijcker schult volgens obligatie schuldigh te wesen aen Jan ten Bengevoort,
Anna van Hummel ehel. die summa van 900 gl. capitael ende belaefde dieselve naestkomende
Martijni metten aghterstendige interesse, als oock 40 gulden boeckschult, gewis ende onfeijlbaer te
betaelen, onder verbant van sijn goet Loijckinck ende desselfs toebehooren, in Medehoe notoijrlijck
gelegen, om in cas van misbetaelonge sigh aen 't selve in 't geheel off ten deele met reële ende parate
executie ende distractie sonder enige forme van proceduijre t'verhalen.
0727 RA Bred.140; fol.20r
16790130
Erschenen Harmen Loickinck die bekende deuchdelijck schuldich te sijn aen den coernoot Jan ten
Bengevoort die summa van 100 gulden capitael heerkomende van verstreckte penningen ende
gehaelde wahren, belovende dieselve met den achterstendigen interesse ter goeder reeckeninge
neffens die costen, tegens aenstaenden maij te betaelen, bij poene van parate executie ende
distractie sijner gerede ende ongerede goederen.
0728 RA Bred.140; fol.75r
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16790327
Erschenen Harmen Loickinck die beloofde soodaene vijfftich daeler, waervoor hij van Harmen
Weninck bespreeck is, tegen aenstaenden pinxsteren cum expensis te betaelen onder verbant van
sijne geriede ende ongerede goederen, onder poene van parate executie ende distractie der selver.
0729 RA Bred.140; fol.114r en v
16790508
Erschenen Berent Loickinck en bekande soodaene 100 daeler als sijn soon Harman Loickinck
laesleden jaer in october gerichtelijck alhyr ten protocol op sich genoomen hadde op maij te
betaelen, tegens sondach over drie weecken onfeilbaer ende gewisse alnoch aen Henderik ten Hove
tot Borculoe met costen en schaeden daerop geloopen vrij aldaer sal hebben over te geven ende te
betaelen, stelde daervoor ten onderpande bij onvermoedelicken misbetaelinge sijne gerede ende
ongerede goederen soo en als die selvige in die voorss.willekeur staen gespecificeert gheene
daervan uijttgesondert om sich daeraen cos en schaedeloos met parate en reele executie te
verhaelen.
0730 RA Bred.426; fol.65r en v
16790607
Door de Welgeb.vrouw Agnes Margareta van Padevoert, wed. van wijlen den welgeb.heere Jacob
van Dunnewolt, in sijn leven heer tot Balkenschot, geassisteert met Bernd.Wisselinck als in dese
haere gekooren momber, voor sich selfs ende haere sterck maeckende voor haere absente
kinderen, worden gecedeerd aan de wed. van wijlen doctor Gerhard Muijs ofte aen des selfs volmr.
Wijnant Muijs, haere goederen, ende in specie haere WelGeb.s huijs, hof ende landerijen, recht
ende gerechticheit in het kerspel Wenterswick bourschap Meddehoe, voor een capitael van 1000
caroli guldens neffens de rente van dien daer is gevestight op den 15-4-1670.
0731 RA Bred.140; fol.163v
16790626
Erschenen Harmen ten Weijenboom ende Stijne Simmelinck sijn huijsfrouw, woonachtigh in de
bourschap Medehoe, ende bekanden deughdelijck schuldich te zijn aen Gerhard Wijginck en Elysabeth Hardes ehelieden, een summa van 350 guldens, herkoomende van opgenoomene penningen,
beloovende bovengeschreven summa onfeilbaer te betaelen tegens Martini Anno 1679, onder
verbant van comparantens gereede ende ongereede, hebbende ende toekompstige goederen, en in
specie de Weijenbooms stede, met daerbij gehoorende landerijen geleegen in Medehoe, om in cas
van misbetaelinge daer aen sich met parate ende reële executie te konnen en mogen verhaelen.
0732 RA Bred.426; fol.75v
16790722
Joh.Huijsinck bekent schuldig te zijn aen Willem Stroobant 124 gl. 15 str., herkoomende van 't
affgekofte huijs van sijn zal. bestevaeder Willem Warners wegens sijn erfschap, doende daervoor in
pandtschap seeckeren thiende in Lammerdinck, om den selven loco interesse daervoor den tijdt van
tien jaeren pandtschaps wijse te gebruijcken.
0733 RA Bred.140; fol.248v
16791106
Erschenen Berent Loijckinck ende bekande opregte en deugdelijcker schult volgens obligatie
schuldich te weesen aen Gerdt Poelhuijs de summa van 250 daeler, gelaeft die selve over vier
maenden nae dato deses met de kosten van desen onfeilbaer te betaelen onder verbandt sijner
goederen ende submissie van doetvaerdige executie.
(25-5-1680: Geert Poelhuijs bekent van deze willekeur ad 250 daeler voldaen ende betaelt te zijn).
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0734 RA Bred.426; fol.95v en 96r
16800331
Johan Brahm secretaris zu Bocholt, als volmr. des Wel Ehrw. prioris in Grossen Burlo, verklaart de
aan het cloister zuestendige in de heerlijkheit Breedevoort, kerspel Wenterswick gelegenen korn
undt blodigen zehenden aus diverse goederen (waaronder Wesselinck in Meddehoe, Boijnck in
Rathum, Veertman, Wernershaus, Gros und Kleine Polhaus) gerichtlick alhier verhypoteseerd und
verbunden te hebben dem hr. Richteren zu Bocholt Johan Jacoben Schutte und dessen hausfrauwen
voor 1500 rixdl. in Hollants valuation.
0735 RA Bred.426; fol.100r en v
16800522
Verkoop door Berent Looijckinck en Enneken Gossinck ehel., aen sijn welgebooren den Heere
Maurits Harman Ripperda, heere tot Vorden etc. in qualiteit als aengeboorene oom ende mombaer
over d'onmundige kinderen bij wijlen sijn welgebooren heere Adolps Henrick Ripperda heere tot
Buirse ende Heerejansdam etc., van haere geheele erf ende bouwstede Looijckinck benaemt in het
kerspel Wenterswick geleegen, bestaende in twie bouwhuijsen (waervan het eene bij verkooperen
soon wordt bewoont ende denselven toekoomt ende niet meede verkoft is), item twie hooven, de
Rouwemans, een kempken naest den Bult, den Grashoff, Wanssinckmaete, eenen camp bij Sibinck,
een kamp bij Maetjens huijs, een kamp bij Lantinck, den geheelen esch, uijtgesondert een schepel
gesaeys den bouwman op Nienhuijs toebehoorende, neffens de bosschen, inslach ende alle andere
parcelen, zijnde te saemen allodiaal vrij goedt met geen lasten bezwaard, uijtgesondert alleen
gemeene Heeren ende landts lasten van verpondinge, als mede drij daelder jaerlix hofholtsgelt, een
vastelavonts hoen ende een schepel richthaver te betaelen aen den rentmr. van Sijn Hoocheits
domeinen ende een schepel rogge jaerlix op Cersmis voor Miskooren, als meede twie stuijver
minder een oortjen jaerlix thins op Martini aen den tijdtlicken Rentmr. van Sijn Hoocheit.
0736 RA Bred.426; fol.104v en 105r
16800628
Berent te Walvaert, mede voor zijn huisvrouw caverende, bekent opgenomen en ontvangen te
hebben van Jan Garverdink die summa van 200 daalders hollands, jaarlijks te verrenten tegen 4½
pro cento en stellende tot onderpand een stuk bouwland omtrent een molders zaet schietende met
het eene eijnde aen Tjeencks bus, met het ander eijnde aen Wesselincks hoff, met de eene zijde
naest Cocks landt met de andere sijde naest Hesselincks landt gelegen.
(geroyeert 24-11-1700).
0737 RA Bred.141; fol.147v
16800701
Dr.Hengel volmr. van Geerdt ten Poelhuijs contra Abraham Peters, overgeeft seeckere coopcedule
ende quitantie van betaelinge gedateert den 17-1-1678, waerbij gemelte Abraham Peters verkoft
ende overgegeven heeft 2 schepel gesaeij busch grondt in den busch van Schulte van Huppel
geleegen. Vermits nu comparants principael daervan door eenen Berent Rennerdink ende Jan ten
Hagen als pandthouderen wordt uijtgehoort (=uitgestoten, verjaagd) en de verkoper dus niet naar
rechte heeft gepresteerd, soo eist comparant dat die gedaeghde het verkoffte aen den impetrant vrij
ende onbekommert sal hebben te leeveren.
0738 RA Bred.141; fol.154v
16800710
Dr.Stump volmr. van Hans Zennip, in judicio meede praesent, heeft die angepeindete gereede ende
ongereede goederen van Herbert Dieterinck voor 100 gulden achterstendige pacht ende voor 't
ghene hij noch van verpondinge ende thiende mochte ten achteren zijn ende tot comparants Zennip
laste, huijden dato opgebaedet, ende daervan die weete tegens gemelten Herbert Dieterinck
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gebeeden.
0739 RA Bred.142; fol.20v
16810120
Erschenen Berent Loijckinck ende bekande an Berent Steenkamp volgens obligatie schuldigh te
weesen die summa van 50 dlr. cum interesse, ende belooffde die selve nae verloop van die eerste
ses weecken mette costen te betaelen onder verbandt van sijne goederen ende poene van reële
ende parate executie ende distractie.
0740 RA Bred.426; fol.125v en 126r
16810217
Verkoop door Lijsabeth ten Cortschot, wed. van zal. Abraham Peters, geassisteert met Jan ten
Bengevoort als haeren hiertoe erkorenen mombaer, ende de rato caveerende voor desselfs
respective stieff ende rechte soon, met naemen Abraham ende Antonie Peters, aen Berent
Rennerdinck en Elsken sijn huijsvrouw, ende Jan Schulten genaemt te Hagen, van haer eijgendoemlick stucke landes die Penninckbre genaemt, geleegen in de bourschap Meddehoe, met de
eene zijde langes Simmels Penninckbre, met d'andere sijdt langes het Kip(?), met d'eene eijnde aen
de Varckens weijde ende met den anderen aen Pulhuijs landt schietende, soo ende als het voor
desen van Schulte Huppels goedt is affgedeelt, ende geen meerder plaggenvree als in 't Velt daertoe
hoorende.
0741 RA Bred.142; fol.52v
16810303
Theod.Schoemaecker volmr. van die weduwe Henderskens Gossinck ende erffgenaemen van zal.
Berent Looijckinck met naemen Gerrit, Berent ende Laurens Looijckinck sprack aen met rechte
Harmen Looijckinck op Lantinck voor die summa van 157 daeler volgens twie distincte
handtschriften respective in dato den 4 Junij ende 28 Octob.1679 gepasseert, soo men bij deesen in
cas van contradictie (=tegenspraak) wilt hebben inbedongen, gesint daer van voldoeninge ende
afftreckende bewijsselicke betaelinge, ende affwachtet daer op den gedaeghdens comparitie.
0742 RA Bred.142; fol.52v
16810303
Theod.Schoemaecker volmr. van Laurens Looijckinck heeft die angepeindete goederen van
Harmen Looijckinck op Lantinck voor die summa van 47 gulden ter goeder reeckeninge ende
afftreckende bewijslicke betaelinge, heerkoomende van affgehaelde bieren als anders huijden dato
opgebaedet, waervan den weete teegens den selven met regte gebeeden.
0743 RA Bred.142; fol.53r
16810303
Erschenen Harman Loickinck voor sijn huijsvrouw de rato caverende, die cedeerde gelijck hij
cedeert mits deesen aen Jan ten Bengevoort soodaene praetensie als hij comparant bij renuntiatie
ende affstandt van sijnen swaegers ten Hulsen te praetendeeren geefft, tot daerentoe voornt.
Bengevoord kost ende schadeloos van wegen een summa van 130 gln. (hem te rechte bekande
schuldt) zijn voldaan.
0744 RA Bred.426; fol.12r en v
16810308
Verkoop door Jan ter Pelckwick, voor sijn absente huijsvrouw Elijsabeth Meijsters de rato
ceveerende, aen den E. Theodorus Schoemaeker, Engelina Grevinck ehel., van de Billeers mate in
den kerspel Wenterswick op de limytscheidinge van Meddehoe ende Darpbour gelegen, met de
eene zijde naest de Honesmathe, met de andere sijde ende een eijnde aen ende naest d'Bonnekers
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mathe, ende met de andere eijnde aen den gemeinen Heelwech koomende uijt off door den
Bovenbeecke.
0745 RA Bred.142; fol.67v
16810326
Dr.Weddinck volmr. van Berent Steenkamp gaff t'erkennen hoe dat zal. Berent Looijckinck op den
gerichtsdach van 20-1-1681 aen comparants principael binnen den thijdt van ses weecken beloofte
te betaelen de summa van 50 dlr. cum interesse et expensis, ende alsoo die weduwe ende kinderen
daer voor aengemaent zijnde in mora blijven, versochte tegens die selve wette van summatie ten
eijnde dat die selven binnen veerthijn daegen die voorsr. willekeur sullen hebben te voldoen, off dat
anders mette reële executie ende distractie vervaeren sal worden.
0746 RA Bred.142; fol.69v en 70r
16810418
Erschenen dr.Lucas Schalen, Elisabeth Erpenbeecks eheluijden, ende bekanden voor haer ende
haeren erven, dat zij uijt kracht van een coopcedule bij haer binnen Wenterswick den 30-9-1680
met Jan Willinck borger tot Vreden opgerichtet, aengenoomen hebben ende verbonden zijn
alsoodaene verseeckeringe te doen, daer meede d'aenkooper Jan Willinck ende desselfs erven, niet
alleen ten opsichte van de vermeinte vorderinge van het linnenwevergilde (welke praetensie oock all
den 6-12-1680 bij accoordt ende verdragh, vermoogens restitutie van den originelen brieff
opgegeeven ende gedoodet is) maer oock voor alle opspraecke (soo ten reguarde van de
verkooperen Schalens met rechte ende deughdelick op het verkoffte huijs ende hoff mochte connen
gemaeckt werden) vervaert ende genoeghsaem verseeckert sall weesen. Als verbinden die
voorgemelte eheluijden voor haer ende haeren erven ter saecke vooren uijtgedruckt, haere
eijgendoemlicke beijde kottersteeden, die Kessels Kempe genoemt, soo ende als die selve in den
kerspel van Wenterswick buyrschap Meddehoe in zijn kennelijcke bepaelinge geleegen zijn, om sich
daeraen in cas van evictie, offte praetense aenspraecke van d'een off ander (nae dat de bevoorens
behoorlicke denuntiatie van de vermeinte opkoomende swaericheidt aen de voornoemde eheluijden
Schalens offte der selver erven gedaen sal zijn) cost ende schadeloos te moogen verhalen.
0747 RA Bred.426; fol.137v
16810611
Hendersken Looijckinck, wed. van zal. Berent Looijckinck, met Joost ter Vile haeren hiertoe
erkorenen momber, bekent schuldig te wesen an Willem Waeliens van affgehaelde waeren de
summa van 109 gulden; daarvoor heeft zij hem verkoft ende overgelaeten die twie garven, off het
alinge gewas, uijtgesondert die derde garve voor den eijgenaer, van den camp genaemt Elsercamp,
omtrent een molder saer groot, om 't selve met het stroo te moogen wegh haelen, ende het zaedt
ijder schepel nae marckganck te bereeckenen ende daer meede dese summe ende lopende interesse
tegens vijff ten hondert te betaelen, stellende tot een onderpandt soodaenen hooijgront, als voor
desen van Jan Haeffkes ende Erpenbeeck van 't goet Hoebinck gekoft is, liggende tusschen
Hoebinck landt ende winckel.
0748 RA Bred.142; fol.133r
16810623
Erschenen Hendersken Gossinck weduwe van zall. Berent Looijckinck met Jan ten Bengevoort
coernoot haer hiertoe erkoorenen momber ende belooffde soodaene 75 dlr. samp interesse aen
Geert Frericks waer voor comparantinne naestleeden gerichtsdagh is aengesproocken teegens
aenstaenden Michaelis gewis ende onfeilbaer te betaelen onder verbandt van haere goederen ende
poene van executie ende distractie.
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0749 RA Bred.142; fol.133v
16810623
Erschenen Hendersken Gossinck weduwe van zall. Berent Looijckinck met Jan ten Bengevoort
coernoot haeren hier toe erkoorenen momber ende bekande wetlijcker schuldt schuldich te zijn aen
Jan Willinck die summa van 29 gulden 4 str. ende beloofde die selve tegens aenstaenden Michaelis
te betaelen, onder verbandt van haere geriede ende ongeriede goederen, ende poene van parate
executie ende distractie.
0750 RA Bred.426; fol.143r en v
16810818
Verkoop door Alewijn van Swaenenborgh aen Willem van Eerde ende Jan Schroers en haere
huijsvrouwen, van soodaenigh anpart recht ende gerechtigheit als op hem, wegens sijn zal. huysvrouw Elsken van Eerde ten aensien van die gemeinschap van goederen als meede wegens seeckere
testamentaire dispositie die naegelaetene ongereede goederen van zijn zal. vrouwen als meede an
haer ohms Jan van Eerdens zal. goederen, eenichsins is competerende in desen kerspel
Wenterswick bourschap Meddehoe, Woolt off anders waere geleegen.
0751 RA Bred.426; fol.146v
16810921
Verkoop door Berent Huijninck, voor sijn huijsvrouw de rato caverende, aen Hendrick Hermelinck
en huijsvrouw, van een seecker stucke bouwlandt, soo als het selve in sijn voer ende bepaelinge,
heggen ende wallen op het Neenbroeck bij Huuninck in Meddehoe geleegen is, schietende met eene
zijdt aen Hermelinck Broeck, ende met eene eijnde aen Hermelincks Roevelkempken, ende met den
anderen eijnde aen Huijnincks mathe, met alle sijne oude ende nieuwe toebehoor, recht ende
gerechtigheit.
0752 RA Bred.142; fol.200v
16811013
Erschenen Winand Muijs als volmr. van de weduwe van wijlen dr. Gerhard Muijs ende proponeert
dat sij weegens den capitaal ad 1000 gl. ende daerop verlopene renttem nevens costen ende
gebedene schaeden in dato den 7-6-1679 volgens extract heeft verkregen voluntaire cessie ende
overdracht van het goedt Balckenschodt c.a. waer over oock comparant actis possessorios
gepleeght heeft, met het uijtsteecken der garven, waerin nochtans die weduwe Dunnewolt den
comparant in desen jaere niet heefft respecteert, maer gedaen dat strijdigh is tegens haer ed.
voluntaire cessie voornoemt. Soo is die selve dienthalven te raeden geworden om sich bij desen
Gerichte t'addresseren ende te versoecken, dat die weduwe Dunnewolt mooge worden gelastet in
aensien deses de koornvruchten dit jaer gevallen voor een derde gedeelte te volgen te laeten aen
comparant offte aen dr.Gerhard van Hengsel, welcke daertoe wordt geauthoriseert, ende meteen
t'voornoemde goedt werckelick te deoccupeeren ende te verlaeten, ten einde comparant niet mooge
genootsaeckt werden hier over hooger overicheit t'imploreeren. 't Gerichte accordeert aen den
comparant sijn versoeck.
0753 RA Bred.426; fol.153v en 154r
16811110
Joncker Adolff van Dunnewolt en juffr.Geerdtruijt Agnes van Munster ehluijde, bekanden
opgenoomen ende ontfangen te hebben van Gerhardt Wijginck, Elysabet Hardes ehel., die summa
vam 40 rijxdlr. belaevende deselve jaerlix ende alle jaer op Jacobi met twie rijxdlr. 20 strs. te
verpensioneeren, stellende tot onderpande de halfscheit van die Ameshorst bij de Balckenschot
geleegen.
0754 RA Bred.142; fol.233r
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16811124
Theod.Schoemaecker volmr. van d'weduwe Dunnewolt sprack aen met rechte de weduwe
Looijckincks vermoge relatie geciteert voor een summa van 75 gulden van een restoir van 125
gulden, soo comparants principalinnen zal. de heer capitein aen Berent Looijckinck verschooten
heeft, soo sij onder eede niet can ontkennen, sunsten praesenteerde sulcks in cas van contradictie
met eede te verificeeren, gesint daer van voldoeninge cum interesse.
0755 RA Bred.426; fol.156v en 157r
16811202
Jan Sijbinck en Jenneken Dulmes ehel., wonende in Meddehoe aen die Camphuijs kempke,
bekenden an Abraham Waelien, Stijntjen Wessels ehel., schuldig te zijn, heercomende van seeckere
obligatie voor desen in dato den 30-4-1675 an captein Evert Lodewick van Dunnewolt vanden
comparanten gegeven, ende op 26 juli naestleeden van die vrouw wed. van Dunnewolt an voorn.
eheluijden getransporteert, ende neffens gehaelde waeren, die summa van 50 rijxdlr., gelaevende die
selve ad 6 per cento jaerlix op maij te verpensioneeren, verbindende hiervoor comparanten geriede
ende ongeriede goederen, in specie haer Buschlandt zijnde t'vierde part van Hoebinck busch van die
weduwe Roskamps gekoft.
0756 RA Bred.426; fol.159r en v
16811209
Verkoop door Herman ten Weijenboom, Stijne zijn huijsvrouwe, an Gerhard Wijginck, Elisabeth
Hardes sijn huijsvrouw, van de geheele Weijenbooms stede, niets daer van uijtgesondert, allergestalt
het zelve in dese Heerlickheit Bredevoort, vooghdie Wenterswick in die bourschap Meddehoe
geleegen. Hiertegens verklaren Gerhard Wijginck en huijsvr. gemelten Herman Weijenboom en
huysvr. ende erven tot bouwluijden op de Weijenbooms stede te willen houden, mits haer
draegende als goede vlijtige ende bequaeme bouwluijden ende soo lange sij haere pachten wel ende
gerechtelick betaelen.
0757 RA Bred.143; fol.11r
16820130
Frits Raebelinck als volmr. van meister Jan Roevekamp wol die aengepeindete goederen van Aleffs
Engbert voor die summa van 13 gulden 14 stuivers, restirende van verdient ende accordeert
meisterloon aen Aleffs Jan verdient, soo gemelten Engelbert om te betaelen heefft aengenomen,
sampt schaede met rechte huijden dato hebben opgebadet met versoeck dat hier van die weete aen
geseide Aleffs Engelbert moge gedaen werden.
0758 RA Bred.426; fol.167r en v
16820216
Verkoop door Berent Huininck, meede voor sijn absente huijsvr. de rato caverende, ten overstaen
van den eerw. ende godtsalige heere Joh.Hermannus Heilersicgh praedicant tot Wenterswick, aen
Aelbert Tjeenck ende Hendrick Weeninck in qualiteit als provisoren aldaer, van sijn van sijn
vrouwen ouders aengeerfde goedt ende bouwstede Huininck in 't carspel Wenterswick bourschap
Meddehoe gelegen, met alle ap- en dependentien, oude en nieuwe gerechtigheit, uytgesondert het
geene bij de coopcedul is uijtbedongen, te weeten het huijs daer in comparant woont met het Hulsen
busch daerrontom in sijn kennelicke limiten, den gaerden noch meest onlandt aen den nieuwen
gaerden geleegen ende met den groeven affgescheijden, een weijde achter sijn huijs, den gaerden
die volgt aen die weijde, sijn aenpart aen den Hoogen camp ende die segge daer rontom ende die
halve turff kuijls.
0759 RA Bred.143; fol.72r en v
16820515
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Erschenen die WelEd.Agnes Margreta van Padevoort, weduwe van wijlen den heer Overste
Dunnewolt, met Jan ter Pelckwick haerer momber, ende verklaerde achtervolgens de cessie van
den goede Balckenschot, bij haer op den 7-6-1679 gedaen, voorn. goedt t'zedert de tijdt van
gemelte overgiffte niet anders als een pachtersche van d'Ed.Juffr.Rachael Geilvoet, wed. van wijlen
den heer dr.Gerhard Muijs, gepossedeerd ende ingehouden te hebben, gelijck haer welgeb. alnoch
vorder met believen van gemelte weduwe is inhoudende, ende possideerde tot dien eijnde de
gemelte weduwe al voorder vrijstaet vrij ende onbespiert de darde garve ende andere pachtgelden,
gelijck den tijdtlicken eijgenaer off eijgenaresse toekoomt, voor dit loopende jaer te moogen trecken
ende genieten; gelaevende sij weduwe Dunnewolts aen voorn. weduwe Muijs wegens de twie
verloopene pachtjaeren (waerin Jan ter Pelckwick voor die wed.Muijs de garffzaden heefft
uijtgestoocken) t'zij met betaeling van de renthe van duijsent gulden off andersins contentement te
geeven, mitsgaeders voor costen ende schaden, ende sulcks voor off bij d'effective redemptie,
waertoe gemelte weduwe op belofften van geheele voldoeninge (sonder praejudice van vrouw
Muijs) uijtstel heefft versocht ende geobtineert tot den dagh van Martini aenstaende, waerop van
gemelte vrouw Dunnewolts ende Pelckwick q.q. handttastinge is gedaen.
0760 RA Bred.143; fol.137v
16821012
Theod.Schoemaecker volmr. van Jan ter Pelckwick, hier meede present, sprack aen met rechte
Laurens Looijckinck als mede die erffgenaemen van sijn vaeder zal. Berent Looijckinck voor die
summa van 150 gulden, om die selve pro quota te betaelen als meede om te hebben restitutie van de
obligatie van 45 gulden 12 str. in dato den 4 martij 1681 gegeeven, om de selve aen den ontfanger
generaal deser graeffschap te voldoen, waer van de gedaegde in gebreke is gebleeven, ende
comparants principael de selve heefft moeten betaelen, soo versochte voldoeninge pro quota van de
geeijschte 150 gulden cum expensis, als mede restitutie van voorgemelte obligatie.
0761 RA Bred.426; fol.183r en v
16821109
Joncker Adolf van Dunnewoldt, de rato caveerende voor sijne absente huijsvrou Geerdtruijt Agnes
van Munster, bekent opgenoomen ende ontfangen te hebben van Gerrit Wijginck, Elijsabeth Hardes
ehel., 75 gl. Hollantsche valuatie, sullende Wyginck voor den interesse ende voor die voor desen
opgenoomene 100 gulden 1681 op martini gepasseert, hebben te genieten jaerlix ende alle jaeren de
geheele vruchten van de halve Amelshorst in Meddehoe, geleegen onder Wenterswick, soo hem
profiliali quota is aengeërft tot de tijdt der afloese toe.
0762 RA Bred.426; fol.186v en 187r en v
16821113
Die weled.geb. Agnes Margrete van Padevoort, douariere van die zal. hr.Overste wachtmeester
Joncker Jacob van Dunnewolt, met Jacob Evers haeren hier toe erkoorenen momber, ende haer
soons Joncker Derck ende Jacob van Dunnewolt voor haere resp. absente dochter ende soons
ende broeders ende susters de rato caverende, bekenden aen Hendrick ten Bengevoort, Geesken
Meys ende deren erven, weegens voor desen verschootene pennongen ende affgehaelde waeren ad
325 gl., ende 300 gl. tot betaelinge van die achterstendige rente van het capitael ad 1000 gl. aen die
wed. Muijs tot Arnhem uijtgeleght, in eene summe ad 625 gl. schuldigh te weesen, beloovende die
selve tegens 5 ten hondert te verpensioneren; tot meerdere verseeckeringe sullen die voors. ehluijde
van 't goedt Balckenschodt aenstaende jaer die derde garve ende jaergelt moogen uijtsteecken,
trecken ende profiteren, etc.etc.
0763 RA Bred.143; fol.173v en 174r
16821208
Erschenen Herman Loeijckinck voor sijn huijsvrouw de rato caverende, ende bekande oprechter
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wettelicker schuldt, herkoomende van achterstendige schattinge, affgehaelde waeren ende
verstreckte penningen aen de admodiateur Volmer, in een somma ad 225 gulden schuldigh te
weesen aen Henrick te Bengevoort, ende belaeffde die selve aenstaende maij gewis ende onfeilbaer
te betaelen bij misbetaelinge stelde te onderpande alle sijne gereede ende ongereede goederen,
beest, peerde, gesaeij ende mesrecht, soo tegenwoordigh als toekoomende, om in cas van noodt
sich met reele ende parate executie ende distractie daer aen te verhaelen.
0764 RA Bred.144; fol.20v en 21r
16830215
Erschenen jr.Derck ende jr.Jacob van Dunnewolt totte Balckenschot ende bekanden volmachtigh
gemaeckt te hebben Theod. Schoemaecker om uijt haers naeme ende consent haers moeders
Agnes Margreta van Paddevoort weduwe Overste Dunnewolt zal. wegens haers erffhuijs schulden,
te verhypotheseeren ende verbinden haere erffgoederen den Balckenschot cum ap- ende
dependentien, voor soo veele de creditooren daer aen praetendeeren ende met rechte connen
eijschen, ende in specie weegens die teegenwoordige gepeindete peerden van Derck van der Beecke om daer meede te acoordeeren ende te liquideeren, ende Hendrick ten Bengevoort in qualite als
borge daer van te indemniseeren ende schaedeloos te holden, onder verbandt haerer persoon ende
goederen, soo van Balckenschot als anders.
0765 RA Bred.144; fol.21r en v
16830216
Erschenen vrouw Agnes Margreta van Paddevoort weduwe van de Overste Dunnewolt, ten
overstaen van Theod.Schoemaecker haerer momber ende als volmr. van jr.Derck ende jr.Jacob van
Dunnewolt, ende bekande ende belooffde Hendrick te Bengevoort, soo sij weegens aestimatie
(=geschatte waarde) van 't peert van Derck van der Beecke heeft affgesproocken, ende te betaelen
heeft aenbelooft, allerdinghs te indemniseeren ende schaedeloos te holden, ende beloove meede bij
slodt van reeckeninge soo van verpondinge, consumptie als andersints voorn.Bengevoort te
betaelen, onder verbandt haerer goederen, in specie koene, peerde, mest ende mestrecht,
saetgewas, als anders tegenwoordigh op den Balckenschodt staende, als 't goed den Balckenschodt
selffs, om gemelte Bengevoort in cas van onvermoedelicke misbetaelinge sich daer aen tegens
aenstaende meij deses jaers met parate executie ende reële distractie te konnen verhaelen.
0766 RA Bred.144; fol.43r
16830312
Erschenen Herman Loeijckinck voor sijn huijsvrouw de rato caverende, die bekande weegens
affgehaelde waeren aen Jan ter Pelckwick schuldich te weesen die summa van dartich gulden, ende
belooffde die selve binnen de tijdt van een maendt onfeilbaer te betaelen, onder verbandt van alle
sijne gereede ende ongereede goederen, in specie sijn gewas op het landt, mesrecht, peerde,
koenen, verckens ende sulcks niet alleen hebbende, maer oock toekoomende, om in cas van
misbetaelinge soo voor capitael als interesse ende costen sich te allen tijden met parate ende reele
executie te cunne ende moogen verhaelen.
0767 RA Bred.427; fol.5v en 6r en v
16830313
Ick Frederick Everhard van Coeverden, heer tot Walfaerd, stadtholder van de wel geb. en gestr.
Timen Johan vrijheer van Lintelo, drost der stadt ende heerlickheyt Bredevoort, doe condt dat die
Wel Ed ende Hooggeleerde Heere Wilhelm Rickers der rechten doctor ende
Churfurstl.Brandenbrugsche richter tot Rees, het erve ende goedt Dieterinck, gelegen in kerspel
Wenterswick, bourschap Meddeho, van die wel geb.vrouw Zeine Agnies van Munster douariere
van wijlen haeren oock wel geb. heer Jacob van Munster, vrouw tot Crechtingh ende Waelien, ende
der selver soons ende froulins, voor 300 rijxdlr. cum interesse uyt kracht van obligatie van
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17-10-1662 ende uijt cracht van zijn erholde verwin op d.d. 18-10-1678 bij publicq ende
gerechtelicke subhastatie in coop aen sich heeft gebracht. Daer beneffens Hans Zenniff, als voor
gemelten Rickers het goedt Dieterinck rechtelick geaffecteert hebbende, ende vervolghlick het goedt
van welgemelte vrouw van Crechtinck op 10-3-1677 gerechtelick voor 850 gl. gecedeert zijnde,
behoorlick ende tegens erlegginge van sijne resteerende gelder op 27-4-1680 uijtgelost, ende Hans
Zenniff sijn recht aen gemelten heere Rickers gecedeert heeft, dewijl nu die vergunde jaeren van
redemptie soo ten reguarde van des heeren richters eijgens verwin, als van sijn verkreegen recht van
cessie geëxpiriert zijn, etc.etc.
0768 RA Bred.427; fol.6v en 7r
16830323
Gerhard Heijnen, Anna Geerdtruijdt van Dunnewoldt ehel., bekennen schuldig te zijn aan Gerhard
Wijginck, Elijsabeth Hardes ehel., die summa van 100 gl., beloovende die selve jaerlix ende alle jaer
te verrenten tegens 6 pro cento, stellende tot onderpand die halve Amelshorst int karspel Wenterswick in Meddehoe geleegen.
0769 RA Bred.427; fol.7r
16830324
Herman Loijckinck bekent wegens afgehaelde waeren ende verschoten geldt aen Willem Waelien
schuldich te weesen die summa van 50 guldens, doende hem daer voor aenbetaelingh dit jaer de
twee garven van des langhsten einde van den Hoogen camp, ende dieselve mettet stroe afftetrecken
ende de andere jaeren van den heelen camp, ende nae marckganck op martini te bereeckenen.
(6-12-1689: Matthias Walien noie. parentis Willem Walien bekent van deese schult voldaen en
betaelt te sijn).
0770 RA Bred.427; fol.10v en 11r
16830412
Gerhard van Hengel, der rechten doctor, volm. van juffr. Rachel Geilvoet, wed. van wijlen de heere
Gerhard Muijs, in sijn leven medicinae doctor, soo voor haer selfs ende mede als moeder ende
boedelhoudersche van haere kinderen, in dese geassisteert met haeren swaeger Winandt Muijs,
heeft gecedeert ende overgedraegen haerer constituenten verkregen recht van verwin op het goedt
ende erve Balckenschot, geleegen in het kerspel Wenterswick, bourschap Meddehoe, toestendigh
geweest haer Wel.geb. vrouw Agnes Margreta van Padevoordt, wed. van wijlen de heere Overste
Jacob van Dunnewalt aen Hendrick te Bengevoort ende sijn huijsvr. Gesina Meis voor de summa
van 1000 gl. neffens noch 4 maanden renthe ad 60 gl.13 strs. tot dato van de volmacht vervallen,
mitsgaeders voor gerichts jura ende costen 157 gl.10 strs. ende 46 strs. voor de volmacht, te samen
bij de constituenten van Bengevoordt ontfangen.
0771 RA Bred.427; fol.11v
16830412
Voorts is verschenen vrouw Margreta Agnes van Padevoort, wed. van wijlen de heere overste
Jacob van Dunnewolt, en heeft de bovenstaende cessie op Hendrick te Bengevoort meede geratificeert, ende heeft bekent aen Bengevoord en huijsvr. noch schuldig te wesen 532 gl. 50 str., voor
welcke sij meede die voors. echteluijden het verwin op de erve Balckenschodt wil versterckt ende
vergrootet hebben, als of het meede daer voor gerichtelick verschreven is.
0772 RA Bred.427; fol.13r
16830503
Aeltjen ten Weijeboom, wed. van wijlen Tonnis Schulte ten Huppel, met de heer voogd
Wassenbergh als haer in desen verkoorenen momboir, heeft overgelaeten ende ingeruijmt de Clumper stede met de toebehoorigheeden den Blaeckel ende het Stegges stucke in het kerspel
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Wenterswick buerschap Meddehoo geleegen, om die selve pandtschaps wijse te possedieren ende
te gebruijcken, soo nochtans dat die pandtbesittersche Helena Wesselinck, wed. van zal. Berent te
Wijskamp, booven het geene, dat zij teegens die geaccoordeerde renthen tot vier ten hondert
moghte te kort koomen aen haere capitale summe tot 455 daelders 29 str., daer voor het voorn.
onderpandt sal executabel wesen, uijtgesondert van het voors. speciaal hypotheque, seecker parceel
in Klumpers steede, dat aen die kerk in Meddehoe is verpandet.
0773 RA Bred.427; fol.14v en 15r
16830518
Verkoop door Jan ten Bengevoort, de rato voor sijn huijsvrouw caveerende, aen Jan Schulten ende
sijn huijsvr., van die Schoppersstede, soo huijs goorden ende die kempe hooijgrondt ende
plaggenvreede, sie Aelbert Schulte van Huppel van Huppels goedt, gekoft heeft, als meede 't
Bosgrondt die uijtgegraeven is, ende twie vijfde parten van plaggenvreede op 't binnenvelt geleegen
int kerspel Wenterswick, bourschap Meddehoe tussen Schopperstede, Wormskamp ende
Scholtenhuijs. (16-5-1696: Helena Wesselinck bekent van de pantschap voldaen ende betaelt te
zijn).
0774 RA Bred.144; fol.113r
16830621
Erschenen Berent Herbers op Huininck ende bekande voor sich, sijn huijsvrouw ende erven aen
Herman Hermelinck schulte te Oistendarp volgens obligatie schuldich te wesen die summa van 100
daler, ende belooffde die selve aenstaende Martini gewis ende onfeilbaer te betaelen onder verbandt
van sijne goederen, in specie van zijn gedeelte van 't goedt Huininck met de daertoe gehoorende
parceelen, recht ende gerechtigheeden om sich daer aen in vall van misbetaelinge met parate
executie ende distractie te verhalen.
(10-8-1683: Erschenen Herman te Oostendarp ende bekande van dese willekeur voldaen ende
betaelt te zijn).
0775 RA Bred.144; fol.125v
16830705
Erschenen Berent Steenkamp, tegenwoordig woonachtig op die Kolstede, de rato caverende voor
sijn huijsvrouw ende bekande oprechter wettelicker schuldt aen Jan te Kreijl schuldich te zijn die
summa van 100 rijxdlr., heerkoomende van een affgekoft stedeken, belaefft die selve binnen den
tijdt van acht weecken te betaelen onder verbandt van sijn persoon ende goederen, die selve die
parate executie ende distractie submitteerende.
0776 RA Bred.427; fol.27v
16830903
Herman Loeijckinck en huijsvrouw Maria ten Hulsen bekennen aen Berent Huininck alias Herbers
wegens gedaene borghtogh voor comparanten aen die tijdtlicke provisoren tot Wenterswick den 16
Juny 1682 gepasseert, ende den 11 Augusti naestleeden door voorn. Huininck voor comparant aen
die provisoren luijt die gecedeerde obligatie voldaen, schuldich te zijn die summa van 25 daler
Hollants, beloovende die selve jaerlix ende alle jaer te verpensioneren met 37½ stuijver, stellende
voor capitael, interesse ende costen ende andere borghtalen die noch weesen ende noch geschieden
mochten, tot onderpand alle sijne gereede ende ongereede goederen, in specie die schoppe op het
goedt Loeijckinck,als meede bestialen,mesrecht,gesaeij op het landt.
0777 RA Bred.427; fol.29r en v
16830924
Joncker Adolff van Dunnewoldt, Gertruijdt Agnes van Munster, eheluijden, bekanden hoe dat sij tot
haeren groosten noodt noch opgenoomen ende ontfangen hebben die summa van 30 rijxdlr. Hollants
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ad 50 str. 't stucke, van Gerhard Wijginck, Elijsabeth Hardes ehel., willende comparanten in plaets
van de rente Wijginck laeten trecken de geheele jaerlixe vruchten van de halve Amelshorst in
Medehoe onder Wenterswick geleegen. Zij beloven voorts dat, bij aldien de halve Amelshorst
verkoft zou worden, Wijginck de naeste tot den verkoop sal weesen.
0778 RA Bred.146; fol.23r
16840216
Erschenen Aelbert Grevinck,de rato caverende voor sijne huijsfrouw ende erven, stelde tot
onderpandt den geheelen pandtpenninck ad 3000 gulden staende in het erve ende goedt Sevinck,
gelegen in de buurschap Meddehoe, aen den pachter Cornelis Raesfeldt voor die penningen die
noch resteerende bent aen het comptoir tot Zutphen van die generale middelen van het dorp ende
kerspel Aelten, begonnen met den eersten Julij 1683 en geëindight metten laesten Junij 1684, voor
den tijdt dat comparant aen voorn. Raesfeldt met quitantien van de Heer Ontfanger de Groot kan
bewijsen, dat het ten vollen betaelt is.
0779 RA Bred.146; fol.29r
16840219
Erschenen Berent Huininck ende bekande oprechter schuldt van verteeringen als anders aen Jan ter
Pelckwick schuldigh te sijn een summa ad 57 gulden 17 stuivers, gelaefde de selve tegens
aenstaende Jacobi deses jaers voor d'eene halfscheidt ende die andere op Maij 1685 onfeilbaer te
betaelen onder verbandt van sijne gerede goederen, bestialen ende bouwrechten, mistgaeders de
verbeeteringe van comparants vierde part van 't goedt Huninck, de selve in cas van misbetaelinge
soo sampt als sonders de parate executie onderwerpende.
0780 RA Bred.146; fol.34v en 35r
16840222
Erschenen Cornelis Andries Raesfeldt te kennen gevende, hoe dat Aelbert Grevinck, de rato mede
caveerende voor sijne huijsfrouw, aen comparant als pachter van 't Dorp ende Kerspel Aelten van
den 1e Julij 1683 tot den laesten Junij 1684 voor soodane penningen, dewelcke noch resteerende
zijn, aen het comptoir der Graeffschap Zutphen van de generale middelen, ende sulcks voor de tijdt
ende tot daer en toe gemelte Grevinck aen comparant met quitantien van den Heer Ontfanger de
volle betaelinge van dien kan bewijzen, verbonden ende op de 16 deses maents tot onderpandt
gestelt heeft den geheelen pandtpenninck ad 3000 gulden als hij in het erve ende goedt Sevinck in
de bourschap Meddeho (kerspel Wenterswick) heefft. Ende alsoe vóór de voorsr. voldoeninge des
comptoirs de pandtschap door de Heeren pandtverschrijver, als daer van ignorant zijnde, soude
connen affgelost ende den pandtpenninck aen den pandtholder Grevinck zonder kennis van
comparant gerestitueert worden, ende Grevincks gedaene verbintenisse ende hypothecatie alsoo
machtelooos sou cunnen coomen te worden, soo wol comparant tot sijne securiteit versocht
hebben, dat sijn Welgeb. Heer Joost Hendrick van Asbeeck tot Dravenhorst, als pandtverschrijver
van het door Grevinck aen comparant gedaene verbandt mooge advertentie gedaen worden, ten
eijnde de voorsr. pandtschap voor de voldoeninge van 't geene Grevinck bij de acte van 16-2-1684
gestipuleert heeft, niet en sal moogen werden affgelost nochte den pandtpenninck gerestitueert, ende
dat in onverhoopentlicken contrarien val soodaene afflosse ende restitutuie sal machteloos ende
giender weerden zijn.
0781 RA Bred.427; fol.44v
16840301
Herman te Weijenboom, woonachtig in de bourschap Meddehoo, bekanden schuldig te sijn aen
Gerhardt Wijginck 32 rijxdlr. en 11 str., herkomende van achterstendige pachten, ende voor welcke
hij verkoopt aen Wieginck voorn. 2 guste beesten ende 2 koeijen, tegenwoordigh in sijnen huijse
hebbende, neffens oock een molder gesaeij mest'rogge met sijne mestrecht achter sijnen huijse op
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den kamp.
0782 RA Bred.427; fol.55r
16840529
Verkoop door Berent Schuijrinck als erfuijtter zijnde, de rato caveerende voor sijn huijsvrouw ende
sijne andere broeders ende susters, aen Hendrick Gellekinck, van haer toebehoorende stuck landts
in 't kerspel Wenterswick buerschap Meddehoe, met de eenen einde naest de Schuijrinck esch, met
den anderen naest Rukamps landt geleegen.
0783 RA Bred.427; fol.55r en v
16840529
Verkoop door Berent Schuijrinck als erfuijtter zijnde, de rato caveerende voor sijn huijsvrouw ende
sijne andere susters ende broeders, aen Henrick Golden, Toenisken ehel., van haer toebehoorende
codtstedeken 't Medeholdt genoemt met sijne olde ende nieuwe gereghtigheidt, gelegen in 't kerspel
Wenterswick, bourschap Medehoe tusschen ende aen Schuijrinck grondt.
0784 RA Bred.427; fol.55v
16840529
Henrick Golden bekande schuldigh te sijn aen Jan Scheepers die summa van 107 gl., gelaevende die
selve jaerlix ende alle jaer tegens 5 per cento te verpensioneeren, stellende tot onderpand sijn
toebehoorende stedeken 't Meddeholdt. (1-5-1699: Jan ten Nisse(?) als cessionaris van Jan
Schepers, bekent van deese obligatie voldaen te sijn).
0785 RA Bred.427; fol.57r
16840605
Gerhard Heinen ende Anna Gertruijdt Dunnewoldt sijn huysvrouw, bekanden tot haeren grootsten
noodt noch opgenoomen te hebben van Gerrit Wijginck, Elijsabeth Hardes ehel., de summa van
100 dlr., sullende Wijginck voor dit capitaal als oock voor 't voorige capitaal 1683 in junio
opgenoomen, hebben te genieten jaerlix ende alle jaer de vruchten van de halve Hamelshorst in
Meddehoe onder Wenterswick geleegen.
0786 RA Bred.146; fol.109r
16840611
Erschenen Gerhard Harckinck ende deede bij dese peindinge aen die gerede ende ongerede
goederen van Sijn Welgeb.d'Heere Joost Henrick van Asbeeck tot Dravenhorst, ende specialijk
meede ten opsichte van 't ongereede aen de Havesate Dravenhorst ende die daer onder gehoorende
perceelen in de bourschap Dorpbour gelegen, ende ahn 't erve ende goedt Sevinck in de bourschap
Medehoe gelegen, met alle ap- en dependentien, immers aen de respective melioratien van dien, soo
anders voor dato deses daer inne mochten verschreven zijn. Deze peinding geschiedt om daer aen te
verhaelen 539 gulden 11 stuivers met de interessen van dien, den comparant uijt kracht van sententie
van 22-3-1683 competeerende, als meede de andere hem daerbij geadjudiceerde costen, tesamen
40 gulden 9 stuivers bedragende, alles nochtans onder de clausule van bewijsselicke betaelinge,
mitsgaeders om daer aen te verhaelen de liquide ordelgelden ad 61 gulden ende de ordeldraegers
gelden ad 24 gulden, voorbeholdend de andere noch ongetaxeerde kosten, versoekende dat hier
van die weete aen zijn welgeb. mooge gedaen worden.
De insinuatie is door Jan ter Pelckwick aan jr.Asbeeck tot Dravenhorst gedaen op 11-6-1684.
0787 RA Bred.146; fol.149v
16840828
Hermann.Weddinck als volmr.van Willem Walien repeteert hoe dat tegens die wed. Looijckinck en
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Herman Lantinck als detenteur van het hooijlandt, soo Looijckinck voor desen van Hoebincks
grondt heeft aengekofft, en naderhand aan Willem Walien tot een speciaal onderpandt heeft
verbonden, executie is verzocht en erholden en dat de weete daarvan door de voogt Wassenberg is
gedaan. Comparant verzoekt nae voorgaende publicatie op huijden met de distractie van 't
hooijlandt te vervaeren, met conditie dat den cooper die coopspenningen binnen 8 daegen aen
comparants principael sal hebben te betaelen en daarvoor twie sufficiante borgen sal hebben te
stellen onder verbandt van haere goederen. 't Gericht erkent de verkoop middels keersenbrandt.
Nae dat die keerse aengesteecken ende die voorwaerden geleesen, is dat voorn. parceel hooijlandt
bij de verkooper Walien ingezet op 123 gulden, waerop gehoogt is met 2 gulden, ende is bij val van
die keerse voorn. Waelien cooper verbleven voor 125 gulden.
0788 RA Bred.148; fol.32r
16850223
Erschenen Tonnis Wolters voor sijn huijsfrouw de rato caveerende, die bekande uijt kracht van
obligatie weegens opgenoomene penningen schuldigh te zijn aen Jan te Cronnij te Meddehoe, die
summa van 12 daelder Hollants, ende beloofde die selve teegens aenstaende Jacobi deeses jaers
onfeilbaer te betaelen, stellende daer voor ten onderpande sijne gereede ende ongereede goederen,
geene daer van uijtbescheiden, om sich in cas van misbetaelinge daer aen met parate ende reele
executie ende distractie cost ende schaedeloos te konnen verhaelen.
0789 RA Bred.148; fol.33r en v
16850224
Erschenen Herman Loeijckink voor sijn huysvrouw de rato caverende, ende bekande oprechter
schuldt schuldig te weesen aen Geurdt Evers als admodiateur van de Havesaete Buirse, weegens
twie jaers weidepachten off jaergelden op martini 1683 ende 1684 verschenen, de summa van 90
gulden en 10 molder roggen, van gemelten Geurt Evers aen comparant geleent, gelaevende
comparant de helft op a.s. Maij ende de wederhelfte op Martini deeses jaers ende weegens de 10
molder roggen 5 op de tijdt dat het pachtkoorn gedorst wordt in den a.s. herfst ende de resteerende
5 molders aldus het jaer daer aen volgende, onfeilbaer te betaelen ende te voldoen, onder verbandt
van al zijn gereede goederen, bestialen, gewas, bouw ende mesrecht, ten eijnde voorn. Geurdt
Evers in cas van onverhoopentlicke misbetaelinge sich daer aen met parate executie ende distractie
allerdings cost ende schaedeloos mooge verhalen.
0790 RA Bred.428; fol.13v
16850428
Verkoop door Joncker Adolff van Dunnewoldt ende juff. Geerdtruijt Agnes van Munster ehel., aen
Henrick ten Bengevoort, Gesina Meijs ehel., van haere halfscheidt van 't seeven gedeelte van 't erve
ende goedt Balckenschodt met sijn olde ende nieuwe gerechtigheidt, soodaenigh 't selve bij acte van
compromis op den 3-11-1654 aen comparants vaeder zal. is geadjudiceert, wordende Ameshorst
genoemt aen de Balckenschodt in sijn bepalinge ende kennelicke limiten geleegen.
0791 RA Bred.428; fol.29r en v
16850724
Verkoop door Jan ten Kreil, Aeltjen Kossinck ehel. aen Berent Steenkamp, Deele Roerdinck ehel.,
van haere cotterste die Koelstede genoemt, met allen daer op staende getimmer met daer toe
gehoorende gaerden ende kempken, mitsgaeders de Veenkuile ende allen daer toe gehoorende
recht ende gerechtigheidt in den kerspel Wenterswick bourschap Meddehoe, met eene zijdt aen
Boeinck Bosch, metten ander aen Meerts gaerdes kamp geleegen, voor kommervrij, uijtgesondert
des heeren thins ad vijff str. ende een oortken jaerlix, ende des briefdraegers dienst, mitsgaeders den
roockhoen.
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0792 RA Bred.428; fol.29v
16850724
Berent Steenkamp in Meddehoe, als meede voor sijne absente huijsvrouw de rato caveerende,
bekande schuldig te zijn aen dom.Joanni Hermanno Heilersigh, praedicant tot Wenterswick, die
summa van 150 car.gulden Hollants geldt, welcke hij beloofde tegens den 1-1-1687 met een jaer
interesse ad 5 dlr. te sullen restitueren,, stellende tot onderpand haere personen gereede ende
ongereede goederen, in specie haere stede genaemt Colstede in Meddehoe geleegen.
(25-7-1689: Dom. Johan. Herm. Heilersig bekent van deese obligatie voldaen en betaelt te zijn).
0793 RA Bred.428; fol.30r
16850724
Berent Steenkamp, Deele Roerdinck sijn huijsvrouw, hebben voor alsulcke cautie als Jan ten Kreijl
ende Aeltjen Kössink voor haar comparanten aen den eerweerdigen heere Joanni Hermanno
Heilersigh booden de verseeckeringe ende verbintenisse bij comparanten in haer kotterste de
Koelstede voor de summa van 100 dlr. capitael ende interesse ad 5 pro cento gedaen aen sijn
eerweerden op huisen gepresteert hebben, aen haer cautionarisen tot affecuratie ende schaedeloos
houdinge haers Koelstede voornoemt verbonden. (25-7-1689: Jan te Kreijl bekent dat deese
verseeckeringe en affecuratie door de hyr vooren staende renuntiatie aff qtie. der schult van dom.
Heijlersig hem voldaen was).
0794 RA Bred.428; fol.37v
16850921
Goossen Rauwers, Aeltjen ehel., bekanden dat sij pandtschapswijze sijn besittende een seecker
parceel hooijgrondt eertijdts van Simmelinck, gelijck in den pandtbrief is gespecificeert, aen
Roskamp verset, geleegen op den Simmelinck esch, tusschen Schulten Winckel ende de Mors, op
die selve conditie wederom koomt te transporteeren, soo als het hem van Roskamp is gecedeert aen
Berent Rennardt, Elsken sijne huijsvrouw, voor de somma van 300 gl. om het selve als sijn eijgen te
mooghen gebruijcken, edoch voorbeholden dat Simmelt de naeweide sal moogehen gebruijcken,
ende dat het hooijgrondt sal moogen uijtgetwijnt worden, ende van Simmelt de selfte betuijnt ende
bekostigt worden, oock met voorbeholdinge dat comparanten 't selve hooijgrondt binnen de tijdt
van 4 jaeren met 225 gl. wederom sullen moegen off konnen afloesen, ende bij gevallen het
Simmelinck mochte koomen in te loesen, sal het selve wederom moeten inloesen met 300 gl.
volgens vermeldinge des pandtbriefs.
0795 RA Bred.428; fol.49r en v
16860107
Jan Sijbinck en Jenneken Dulmers ehel., in Meddehoe woonachtig, bekenden krachtens
gerechtelicke bekentenisse van 2-12-1681 aen Abraham Walien, Stijntien Wessels ehel., als cessionarien van seeckere obligatie, voor desen den 30-4-1675 aen capitain Evert Lodewick van
Dunnewoldt bij comparanten gepochseert ende gegeven, mitsgaders van afgekofte en gereeckende
waeren, te samen schuldich te wesen 50 rijxdall., belovende jaerlix te verpensioneeren tegens 6 per
cent, onder verbandt als daerbij geëxpressiert, boven welcke summa sij comparanten bekennen
alnoch van wegens verlopene interesse, verschootene penningen en geleverde waeren, aen Abraham
Walien en huisvr. noch schuldig te zijn een summa van 30 rijxdlr., ende alsoo in 't geheel een summa
van 200 caroli gl., belovende deselve jaerlix te verrenten met 6 ten hondert, stellende tot onderpand
alle gereede en ongereede goederen, gesaeij ende mestrecht etc.etc.
0796 RA Bred.148; fol.260v
16860506
Erschenen Gerrit Meijs, Hendrik ten Bengevoort ende Derk Philips Erpenbeek, de rato caveerende
voor haere huijsvrouwen, ende hebben in saecken tegens dom.Schoemaecker verbonden haere
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resp. behuijsingen ende landerien, binnen en onder Wenterswick gelegen, het heele goedt Wanders
in Miste, het halve goedt Eefsinck en Balckenschot in Meddo gelegen, om sich in cas van
onvermoedtlijke triumph met reele ende parate executie cost en schadeloos te moogen verhaelen.
0797 RA Bred.148; fol.264r
16860506
Erschenen Catharina Volmer wed. Harmen van Lennigh, g'assisteert metten coorgenoot Jacob
Rump als haeren momber, ende Adam van Lennig de rato caverende voor sijne broeder en suster,
en bekanden aan de weduwe van Harbert van Elsen gecediert ende opgedragen te hebben haere
toebehoorende goedt de Beijerie genoemt met alle ap- en dependentien, gelegen in de buurschap
Medehoe, om daer meede te schalten ende walten en alle opcomsten daer van te trecken naar
believen, waer meede de proceduire tusschen comparanten en de weduwe van Elsen is opgeheeven
en gelaeven comparanten 't veraccordyrde salaris van docter Weddinck ad 50 gulden die halfscheijt
over 4 weecken ende die rest over 6 weecken te betalen, die andere verschootene penningen als
alle andere ende gerichtscosten op sich nemende bij poene van parate executie. Comparanten verbinden hun persoon en goederen, in specie huijs den Mollinckkamp ende de hoijgrondt in de Morse.
Een en ander onder expressen beding en reserve 't voorsr. parceel binnen den tijdt van drie jaeren
mette summa van 1316 gulden 2 stuivers ter goeder reeckeninge te moogen rediemieren en
uijtcoopen naer landtrecht.
(9-3-1691: Erschenen Hendrick Meijs namens sijn schoonmoeder de wed. Elsen en bekande van
deese vestenisse met den aencleven van dien vollenkoomentlick door de wed. Lennigh voldaen en
betaelt te zijn, gelijck deselve Meijs reets op den 24-6-1689 aen de heer stadhouder ter Vile bij
handttastinge bekent hadde).
0798 RA Bred.428; fol.65v
16860610
Verkoop door Lambert Giesinck, de rato cavierende voor sijn huisvrouw, aan Jan Garverdinck van
een seeckeren hooijgrondt, de Groene Morse naest Boijnck maete kennelick in Medehoe geleegen,
met alle olde ende nieuwe gerechtigheijt.
0799 RA Bred.148; fol.279v
16860620
Erschenen Hendrik ter Stegge uijt Meddehoe, de rato caveerende voor sijn huijsvrouwe, ende
bekande oprechter ende deughdelijcker schult schuldigh te zijn aen Abraham Walien de somma van
25 gulden 11 stuivers van afgehaelde waeren, gelaevende comparant de selve tegens aenstaenden
Martini te betaelen, onder verbandt van persoon ende goedereb, in specie een stucke landts onder
Poelhuijs gelegen om sich in cas van misbetaling soo voor capitael als interesse cost ende
schaedeloos te kunnen ende moogen verhaelen.
0800 RA Bred.428; fol.78v en 79r
16861103
Verkoop door Frans Joost Smits en desselfs susters Femme, Gertruit en Lucretia Elisabeth Smits,
geassisteert met coernoot Jacob Evers haren hiertoe versochten momber, mede voor haer ende
voor haeren absenten broeder Cornelis Ernst Smits de rato caveerende, aan doctor Caspar Stump
en Anna Maes ehel., van den bloedighen thiende uijt den huijse en goede Balckenschot in kerspel
Wenterswick, bourschap Meddeho geleegen, met alle oude en nieuwe recht, gerechtigheijt en effect
van dien, commervrij, en comparanten van haer vader en moeder zal. Dr.Cornelis Smits en Johanna
Moselagen aengestorven.
0801 RA Bred.428; fol.83v
16861124
16 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 173 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Oud Rechterlijk Archief 1533-1811

Berent ten Nienhuis bekent overgedragen te hebben uijt kracht van coopbrief d.d. 15-1-1686 aen
den hoog wel geb. heere Georg Ripperda, heere tot Verwolde, seecker hem verkooper toebehoorend stuck landts, ongeveer 5 spints gesaijs groot, middels in den Loickinck esch gelegen, met het
eene eijnde aan den Greshoff, met het ander aen den Beeren bos(?) schietende.
0802 RA Bred.480; fol.27r en v
16870305
Berend Gielinck. mede voor zijn kinderen bij Willemken Maes, bekent aen sijn swaeger Jan Maes,
wegens soodaenige obligatie ad 50 dlr. als glten. swaeger van Willem Hijnck door erlegginge van de
50 dlr. aen sich gebracht heeft, luit obligatie dd. 26-4-1684, schuldigh te sijn de meerglte. 50 dlr.
Voorts bekent comp. wederom van sijn swaeger ontfangen te hebben 32 dlr., stellende voor 't totaal
ad 82 dlr. tot onderpand zijn gerechte gedeelte in het goet Simmelinck in Meddehoe gelegen,
allergestalt het in bouwlandt, hoeijgront als anders is bestaende, ende hetselve met sijne andere
suster ende broers van sijne ouderen is aangestorven.
0803 RA Bred.149; fol.30r
16870310
Erschenen Joan Stam als stadholder van de Borkuloesche leencamer, gevende te kennen hoe dat
het erve ende goet Bruggink, gelegen in de buurschap Meddehoo, met allen sijnen toebehoor voir
mehr als onverdenckelijke jaershonderten sij leenpligtig geweest aan den Huise Borculo,
uijtwijsende de leenregisters in de archieven aldaer, waaruit blijkt dat de leenheer op saturdag post
trinitat (=na pinksteren) met de eene halfscheit heeft beleent Goddefr. Crevelienck(?) ende met die
andere halfscheit Henr.van Baer, ende op den 20-5-1636 met die voorschr. laeste halfscheit
Henrick Walien, broeder ende erfgenaem van Henr.van Baer voorschr. Ende off nu well dit
leengoedt naer leenrechte niet heeft moogen worden verdeilt buiten consent der leenheeren, soo is
het selve echter niet alleen geschiet, maer die besitteren hebben het selve ook van naem verandert,
ende geheeten Hijnck gelijck ter justificatie sall worden aengetoont. Omdat de tegenwoordige
detenteur (=bewaarder van een zaak) tot minnelijke compositie (=schikking) niet bereid is, versoekt
comparant inleidinge in het voorschr. halve goedt Brugginck, nu Hijnck genaemt, ende die weete
(=kennisgeving) daarvan te doen aan Abraham ende Willem Walien, Jan Willink ende die
erfgenamen van Jan Walien.
Het gerichte accordeert de versochte weete van inleidinge.
0804 RA Bred.149; fol.33v
16870316
Erschenen dr.Basten als volmr. van Abraham Walien, Jan Willink, ende de weduwe en
boedelhoudersche van wijlen Jan Walien, en heeft in qlt. als vooren uijtleijdinge gedaen tegens
alsoodaene inleidinge als Jan Stam in qlt. als Stadtholder van Graeflijke Stijrumsche Borculoosche
Leencamer den 10 deeses maents int goedt Hijnck heeft gedaen wegens gesoustineerde leenplicht
aen den voorschr. leencamer. De naamsverandering van Bruggink in Hijnck wordt door
comparanten rondelijck ontkent. Het goed is gelegen in de buurschap Meddehoo en wordt door
comparants principalen bezeten.
0805 RA Bred.149; fol.35r
16870329
Erschenen Maria Meis, weduwe van Derck Philips Erpenbeek, g'assisteert met dr.Hengel harer
toegelaetenen momber, hij mede voor haer ende als moeder ende mombersche haerer noch
onmundige kinderen, ende de rato cavierende voor dom. Volmer, voorts Herman Poolhuis voor sich
ende als meede erfgenaam van wijlen sijnen vader Rutger Poolhuis ende .... Wissinck (voornaam is
niet ingevuld), geven te kennen hoe dat zij voor eenige jaeren hebben verkoft aan Henr.Bouwman
op Bruggink, Jan ten Grootenhuis ende Will.Hijnck haere resp. aendeelen van 't erve ende de
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bouwsteede Hijnck, gelegen in de buurschap Meddehoo. Zij hebben vernomen dat in naestleeden
jaere 1686 omtrent Michaelis seekere persoon, Jan Loickinck benoemt, als een boode van de
Hoog Graeflijcke Borculoosche Leencamer, die voorschr. bouwluijden aengekondicht hebbe met
een briefien in sijnen handen, om aen de voorschr. leencamer te sullen koomen ende afdracht te
doen van versuimnis in de leenverheffinge. Comparanten weeten niet beter of de bij haer verkochte
parceelen sijn allodiael ende vrij goedt, aan geene feudaliteit gebonden. Comparanten sijn te rade
geworden mits deesen voor haeren cooperen en cessionarien te interveniëren en te versoeken of de
stadtholder van sijn Hoog graeffl. leencamer van Borculoo Jan Stam sich in deesen qualificeeren wil
en geciteert worden om op donderdag den 15 april op eenen landtgerigte sijne actie tot praetense
feudaliteit op poene van een eeuwigh stilswijgen te institueren.
0806 RA Bred.480; fol.82r en v
16870820
Burgmr. Israiel Wiginck krachtens volm. van sijn vader Govert Wiginck ende sijne broders en
susters, bekent ontfangen te hebben van capt.leut. Sebastiaan Meijers een summa van 2000 car.gl.,
belovende deselve met 5 gl. per jaar te verrenten, verbindende personen en goederen van zijn
principalen, in specie het erve en goet Boeinck, gelegen in voogdie Wenterswick, borschap
Meddeho. (24-2-1696: Frederick van Landeren, volm. van capt. Seb.Meijers, bekent van
voorstaende obligatie voldaen ende betaelt te sijn)
0807 RA Bred.149; fol.106v en 107r
16870831
Erschenen dr.Michiel van Basten, volmr. van den Hoogweerdigen welgeb.heere Frans Morits van
Kuckelheim, dechant tot St.Maurits voor Munster in qlt. als executeur van wijlen de hooghweerdige
ende welgeb. Bertranda Wichtrudis de Graes, in leven Abdissin van Hohenholte, geborene dochter
de Loborch. Hij verklaart dat eertijds de thienden, groff ende small, van erve Warierdinck in de
buurschap Meddehoe, voor vrij allodiael aan wijlen de welgeb.juffr. Odilia van Graes de Loborch
volgens acte van coopcedele en transport zijn opgedraegen en later bij successie op wijlen
Bertranda Wichtrudis de Graes zijn verervet en nu aan de olste heer en soon tott Loborch bij
testamente zijn vermaeket. Nu praetendeert de heer Gerhard Stam in qlt. als Stadtholder ende
Griffier van Leenen van de Graaflijke Bronckhornsche Leencamer op deze thienden actie van feudaliteit door summatie aen de Hoogh Welgeb.Vrouwe Mevrouwe Douariere totte Loborch, die
nochtans noch possessie, weiniger eijgendomb aen voorsr. thienden is hebbende. Comparant komt
hier nu tegen op en verzoekt hiervan d'weete te doen door de heer richter der Heerlijkheid Borculo
Peter Sibille aen de voorsr. stadtholder en griffier van leenen Gerhardt Stam.
0808 RA Bred.149; fol.163v en 164r
16871220
Erschenen Herman Loickinck de rato cavierende voor sijne absente huisvrouw die bekande in
eenen steeden vasten ende erfcoop vercoft en overgelaten te hebben aen Hendrik ten Bengevoort
sijn toebehorende schoppe met al 't geene daer toe gehoorigh en sulx voor die summa van 110
gulden twee molder rogges, welcke penningen hem compt. in soo ver tot cortinge van schattinge en
heeren penningen sullen verstrecken en gelaevet compt. deesen coop tho wachten en te waeren
onder verbandt van persoon en goederen de selve de reele parate executie en distinctie daer voor
verbindende.
0809 RA Bred.429; fol.101r en v
16880224
Erschenen Harmen Loickinck, Maria Lantinck ehluiden, sij met haeren ehman als haeren erkoorene
momber, dewelcke weghens de veerheijt des weeche alsoo sij op het uijterste swanger gaende ende
daerom niet heeft connen compareeren, maer bekande volghens haer eijgen handt, soo aen deesen
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gerichte vertoondt wordt, waerbij sij bekandt, dat het naevolgende verbandt haer lieff ende weerdt
is, en bekande wetlicker schuldt schuldich te sijn aen de W.Ed.H. Jan Francke en Henrick Vellers
weghens restierende ende veranorde consumptie penningen van den jaere 1681 tot 1687 incluis
eene somma van 113 caroli gulden en 18 str. gerichtscosten, gelaevende voorn.somma teghens
aenstaenden Maij deeses jaers 1688 gewis ende onfeilbaer te betaelen, onder verbandt haere
persoon ende goederen, ende in specie alle haere saetgewas opten lande, sampt mest ende
mestrecht, voor, koene, waghen, ende paerden, neffens alle hare goederen, om gemelte crediteuren
in cas van onvermoetlicke misbetalinge haer daeraen met parate executie en reele distractie te
connen ende mooghen verhaelen.
0810 RA Bred.480
16880403
P.H.Ripperda en Assueer Torck als man en ehheer sijner ehliefste ...Ripperda bekennen verkocht te
hebben aen Henderick Sellekinck nu Stammers, het Stammershuis met den hoff, voorts een parceel
landes het olde Lemmbuesch genaemt ende den Bredenbosch gaerden, tesamen in de buirschap
Meddehoo gelegen, soo als wijlen sijn Welgeb.H. Drost Ripperda, in sijn leven heer tot Buirse op
16-3-1656 aen desen cessionaris Henderick Stammers in pandschap hadde ingedaen.
0811 RA Bred.429; fol.116v
16880718
Aeltjen Wesselinck, wed. van wijlen Tonnis Wesselinck, met J.C. Evers haren momber, alsmede
Gerrit Wesselinck en Willem Raben als momberen van desselfs onmondige kinderen, bekanden aan
Stoffel van Broeckwijk en Gardina Coenen ehel. schuldig te zijn 300 gl., heerkomende van 3
obligatien (d.d. 25-10-1685 resp.275 en 25 soo originaelick heerkoomen van een seecker obligatie
bij zal. Jan Wesselinck eertijts gepasseert) en dan noch 35 gl. 7 str. afgereeckenden interest(?) te
verrenten ad 5 per cent, stellende ten onderpande hare gerechte vijfde gedeelte van 't goet
Wesselinck.
0812 RA Bred.150; fol.15v
16890207
Erschenen Warner te Colsteede, voor sijn huijsvrouw de rato caverende, ende bekende aen
Hendrik ten Bengevoort soo wegens affgehaelde waren, verpondinge als impost deughdelick
schuldig te zijn de somma ad 79 gulden 10 stuivers neffens de heedendaeghse kosten ter goeder
reeckeninge, beloovende die voorn. penningen teegens aenstaende Jacobi onfeilbaer te betalen.
Comparant stelt daervoor ten onderpande sijne gereede en ongereede goederen, specialick sijn
koorengewas op 't lant, mestregt soo tegenwoordig als toekomstig, mitsgaders comparants huijs soo
hij tegenwoordig bewoont, alles ten eijnde gemelten Bengevoort in cas van misbetalinge aen
voornoemde gespecificeerde parceelen sig met parate executie en distractie kost en schadeloos sal
moogen verhalen.
0813 RA Bred.430; fol.25r en v
16890529
Verkoop door Jan Jansen bouman op Kiuijt onder Aelten, Tonnis Nienhuijs bouman op de
Huijsstede, in Heemden onder 't ambt Bocholt, Wessel Bollen bouman op 't Jentinck onder Aelten,
voor haer ende hare huijsvrouwen, an Cornelis Andries Raesfelt en Ida ten Bengevoordt sijn
huijsvrou, jeder sijn van haer zal. nighte Elisabeth van Eerde aengeerfde negentijnde gedeelte van de
goederen Slippe ende Clouse in kerspel Wenterswijck, buijrschap Meddehoe geleegen, met alle apen dependentien, mitsgaders jeder sijn negentijnde gedeelte van alle ingedoemte des huijses, gesaij
op het landt, mest en mestrecht, soo en als een jeder uijt craght van erfnisse van haer voors. nichte is
competerende.
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0814 RA Bred.461; fol.245v
16890705
Jan Sybinck of Byvancks steede.
Obligatie waer bij Jan Sevinck off Bijvanck bekent opgenoomen te hebben van de diaconie tot
Wenterswijck een summa van 50 dlrs. met belofte van deselve te verrenten teegens vijff ten hondert
en sulcx tot afloose die beydersijts een ½ jaer wordt gereserveert te continueeren onder verbant
vande Byvancks steede, alles breeder bij de acte vanden 5 July 1689 te sien. (Registrat. 31
Aug.1698).
0815 RA Bred.430; fol.36r
16890706
Catharina Volmer, wed. van zal. Herman van Lennig, en Noel du Pré, haren hyr toe erkooren
momboir, neffens Adam van Lennig, haer sterke maeckende voor hare absente kinderen, als
namentlick Jan ende Hendrick van Lennig, bekennen aen haren soon Willem van Lennig, coopman
tot Amsterdam, schuldig te weesen 900 car.guld. weegens geleende en ontfangene penningen, belovende deze tegens 4 ten hondert jaerlix te verpensioneren, onder verbant van hare personen ende
goederen, roerende ende onroerende, in specie de Beijerije en roepenacker in de buerschap
Meddehoe geleegen. (8-6-1702: dr.Adam van Lennigh verklaart namens sijnen princip. Willem van
Lennigh van deese obligatie voldaen en betaelt te sijn).
0816 RA Bred.430; fol.37v en 38r
16890725
Verkoop door Berent Steencamp, tegenwoordig op de Colste woonende, de rato voor sijn
huijsvrouw Bele Roerdincks caverende, an Berent Wolters, van sijne eijgendoemelicke toebehoorende steede, die Colste genaemt, in 't kerspel Wenterswick buyrschap Meddehoe tusschen
Boeinck ende Maessteede geleegen, nergens meede beswaert als ordinair heerenlasten ende den
last van brievendrager in 't kerspel Wenterswick, ende een roeckhoen ende 5¼ str. thijns jaerlix
daer uijtgaende.
0817 RA Bred.430; fol.38r en v
16890725
Jan Sibinck ofte Bijvanck, meede voor sijn absente huijsvrouw Jenneken Dulmers de rato
caverende, bekande opgenoomen en ontfangen te hebben van de diaconie tot Wenterswijck, uijt
alsulcke penningen ad 40 dall., die de wed.Geert Bueckers affgelost, en waer bij getelt nogh 10 dlr.,
tesamen 50 dlr., welcke hij belooft tot d'effective betalinge toe te verrenten tegen 5 percento onder
verbant van persoenen en alle gereede en ongerede goederen, in specie het goet Bijvanck in
Meddehoe geleegen.
0818 RA Bred.430; fol.71v en 72r
16900204
Verkoop door Jan Nienhuijs, woonaghtig tot Hummel, aen Jan ende Matthijas Walien, van sijn
gereghte negentijnde part van de Slippe ende de Clouse in Meddehoe, soo hem van sijn nighte
Elisabeth van Eerden is aengegerft ende naegelaten, voor allodiaal en kommervrij, nergens meede
beswaert als gemeene landtslasten, uijtgenoomen 21 str. dienstgelt uijt de Clouse ende eenen stuijver
tot het orgel welcke uijt de Slippe betaelt wort.
0819 RA Bred.430; fol.85r en v
16900310
Verkoop door Derck Nienhuijs en Arngard ten Velthuijs sijn huijsvrouw, voorts Aeltjen Nienhuijs
met Tileman ten Hage haren hyr toe erkoorenen momboir, aen Jan ende Matthias Walien van haere
gereghte negentiende parten van de Slippe ende de Clouse in Meddehoe, soo haer van hare nighte
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Elisabeth van Eerden is aengeërft, kommervrij, nergens meede beswaert als gemeene landtslasten,
uijtgenomen 21 str. dienstgelt uijt die Clouse en eenen stuijver uijt het orgel welcke uijt de Slippe
betaelt word.
0820 RA Bred.430; fol.86v en 87r
16900314
Aelbert Grevinck ende Meghtelt Krabbenborgh ehelieden, bekenden opgenomen en ontfangen te
hebben van Arnoldus ten Broecke, burger binnen Groenloe, een somma van 1000 car.guldens ad
20 str. 't stuck, waervoor comparanten haere persoonen, gereede en ongereede goederen verbinden
en in specie den pandtpenningen ad 3000 guldens den welcken comparanten van den Hoog wel
geb.heer Joost Hendrick van Asbeeck in 't erve en goet Sevinck int kerspel Wenterswick,
buijrschap Meddehoe gelegen, sub dato den 6 meij 1676 gerichtelicken gevestight heeft; sullende
deese voors. summa jaerlix ende alle jaer verrenten tegens 5½ gulden per cento.
0821 RA Bred.430; fol.87r en v
16900317
Verkoop door Gerrit Nienhuys, voor sijn absente huijsvrouw de rato caverende, aen Jan ende
Matthijas Walien van sijn gereghte 1/19 deel aan de Slippe ende Clouse in Meddehoe gelegen, soo
hem van sijn nighte Elisabeth van Eerden is aengerft, kommervrij, nergens meede beswaert als
gemeene landts lasten, uytgenoomen 21 str. dienstgelt uijt de Clouse ende eenen stuijver tot het
orgel welcke uijt de Slippe betaelt wort.
0822 RA Bred.430; fol.109v
16900613
Verkoop door dr.Herman Weddinck en Cornelis Andries Raesfelt, voor sijn absente huijsvrouw de
rato caverende, aen Arent Harmelinck van sijn negentijnde parten aen de Slipperstede, soodaenigh
als comparanten volgens coopschedel aen haer hadden gebraght, in de buerschap Meddehoe
kerspel Wenterswick gelegen.
0823 RA Bred.430; fol.115v en 116r
16900703
Derck ten Wormscamp voor sijne absente huijsvrouw de rato caverende, bekende schuldig te zijn
aen Willem Waliens de summa van 75 caroli guldens, belovende deselve teegens 5 ten hondert te
verpensioneeren en verbindende daartoe sijn toebehoorende stucke hoijlandt, aen den Deters esch
in Meddehoe geleegen, langs de beecke aen die Stegger mathe schietende.
0824 RA Bred.430; fol.123v
16900808
Aelbert Grevinck en sijn huijsvrouw Meghtelt Crabbenborg bekennen verkocht te hebben aen de
twee gebroederen Gerrit Jansen van de Sluijse voor de halfte, ende aen Abraham Haefkens voor de
wederhalfte, soodanig reght ad 3000 gl. capitaal als sij luijt verschrijvinge van 6-5-1676 in 't erve en
goet Sevinck in Meddehoe geleegen, zijn hebbende.
0825 RA Bred.430; fol.143v en 144r
16901227
Wander Hijinck tegenwoordig op 't Hoenesch woonende en sijn huijsvrouw Aeltjen ter Hoeve,
voorts Berendeken en Jenneken ter Hoeve, geassisteert met haren swager Wander Hijinck als
momboir, bekenden wegens geleende en opgenomene penningen schuldig te sijn aen Willem Walien,
jeder resp. de summa hyrnae beschreven, te weten Warner Hijinck en sijn vrouw 84 gl.,
Beerndeken 75 gl. en Jenneken 75 gl., stellende tot onderpand hare persoonen en goederen, en in
specie haer jegelick aengedeelte van de Hoeve in Meddehoe, te weten jeder sijn 28ste quota.
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0826 RA Bred.431
16910216
Erschenen Josina Elderinck, weduwe van Jan Wijginck, met dr. Weddinck als haren momboir,
refereert hoedanig haren respect. schoonsoon Joan Christoffer Haen, Gertruijt Wijginck, haer
eijgendoemelick goet Hessinck genaemt in 't Stift Munster kerspel Stadloon buijrschap Hengeler
geleegen, voor eenige jaren aen Helena Kempers en Christoffer Albert Veltcamps vercoft hebben
waervoor in cas van onverhoopentlicke evictie, Egbert Gervers sijn goet Beeckinck in den kerspel
Vreeden geleegen onder sijn handt verbonden heeft, soo is 't dat comparante tot indemnisatie bij
desen doet verhypotiseeren haer erve ende goet Grevinck alias Alefs goet in den kerspel
Wenterswijck buijrschap Meddehoe geleegen, om sig ten allen tijden in cas van evictie daeran cost
en schadeloos te verhalen. De sup. stip. (geregistreerd 3-9-1717).
0827 RA Bred.431
16910327
Gerhart Wijginck coornoot geeft te kennen hoe dat Tijs Peels en sijn susters als erfgenamen van
haren broeder Hendrick Molders (bij 't boeck van d'oost indische compagnie aldus aangeteeckent
staende, aenders Hendrick Jansen benoemt) soo Ao ...op 't schip ... nae Oostindien gevaren is en
aldaar overleeden sijnde, naegelaten heeft een summa van 684 gl. staende op d'oost indische
compagnie, welke summa hij Tijs en sijn susters op den 31-7-1690 op 't Oostindische huijs binnen
Amsterdam gelight hebben. Gerhardt Wyginck en huijsvrouw Elisabeth Harders stellen sich, voor 't
geval jemant voor dit capitaal weder moghten besproocken worden of aen d'oost indische
compagnie gerestitueert moet worden, tot waerborge hiervoor, onder verbant van hun gerede en
ongerede goederen, in specie de Weijenboomstede in Meddeho geleegen.
0828 RA Bred.431
16910507
Berent Hobinck, voor sijn huijsvrouw de rato caverende, bekande verkoft te hebben aen Gerrit
Meijs de naevolgende parceelen, twee rootbruijne beesten, wagen en ploegh, 2 ijseren potten, den
karre met 2 raden, 4 molder saets mestrogge nu op 't lant staende, dogh moet de sware garve
blijven staen, en mogh Meijs 't selve lant tegen de tijt weer besaijen, nogh 3 molder saet volge rogge
oock op 't lant staende, moetende de sware garve insgelicks blijven staen, en sulx alles voor de
summa van 192 caroli gulden. Omdat comparant aan Meijs nogh meer verschult is, soo is 't dat
Meijs den comparant nogh ongeveer 3 molder saet met boeckweijte sal laten besayen, de
boeckweijte daervan trekken en deselve nae markganck op des comparants verdere schuldigheid
defalceren.
0829 RA Bred.152; fol.65r t/m 66r
16910522
Dr.Weddinck volmr. van Arent Dunnewolt, als eygenaer voor 1/3 part van Helmerdink steetjen,
refereert hoe dat comparant neffens sijne mede erfgenaemen aen de tegenwoordige bouwman op
Helmerinck steede, de voorn. steede voor 3 jaren verpaghtet hebben, waervan de paghtjaren op
naestleeden Meij expireert zijn. De ruijminge is tijdig gedenuntieert (=aangezegd) vermooge relatie
des vooghts Wassenberg en is ook door de heer stadtholder in geschrifte aan de pachter gedaan,
doch deselve het eene soo wel als het aendere vilipendeert (=veracht), reden waarom comparant
hem heeft laten citeren.
N.B. Elders blijkt dat deze bouwman op Helmerdinck "Berent Brouwers" heet.
0830 RA Bred.431
16910722
Aelbert Grevinck en huijsvrouw Meghtelt Crabbenborg hebben op 8-8-1690 vercoft aan Abraham
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Haefkens en beijde gebroederen Gerrit Jansen van de Sluijse haer reght en pantpenningen in het
erve en goet Sevinck in Meddehoe gelegen. Dogh alsoo het den comparanten doemaels ontdoght
was, dat sij op 14-3-1690 van Arnoldus ten Broeck een capitael hadden opgenomen onder verbant
van hetselve goet en alsoo cooperen Haefkens en Jansen van de Sluyse 't gecofte goet Sevinck niet
kommervrij souden kunnen besitten, soo belooven comparanten in tijt van 4 dagen den
aghterstendigen interesse aan Ten Broeck contant te erleggen. Verkopers moeten voorts in tijt van
½ jaer het goet Sevinck ten eenenmael van 't verbant soo ten Broeck daer in heeft volkoomentlick
vrijleeveren. Zij verbinden hiervoor diverse onderpanden buiten Meddo. (17-3-1696: Deese acte en
't effect van dien is door Haefkens bij nadere acte van transport van 17-3-1696 aan Joost en Derck
Schutte gecedeert).
0831 RA Bred.431
16911121
Verkoop door Johanna van Munster, geassisteert met den ceurnoot Jacob Evers als momboir, aen
Harmen Bloeminck en dessen huijsvrouw Hendrickjen Reijckers van haeren eijgendoemelicken
toebehoorenden garff en bloedigen tende, alleenlick uijt 't goet Lammerdinck in Meddehoe onder
Wenterswick geleegen gaende.
0832 RA Bred.431
16920728
Herman Loikinck, Maria Lantinck ehel., bekanden wegens achterstendige pachtpenningen als
andere noch resterende en bereekende jaergelden schuldich te sijn aen haeren lantheer de H.
Welgeb. Heere Peter Hieronimus Ripperda, heere tot Beurse en 's Heeren Jans Dam, die summa
van 237 gulden, waarvoor comparanten cedieren haer gesaeij, mest en mestrecht, alles uijt kracht
van pachtcedul daer op slaende, vorders peerde, beesten en ingedoemte des huyses.
0833 RA Bred.432
16930102
Herbert Herbers bekende schuldich te sijn aen sijnen swaeger Hendrick Holthuijs en dessen
huijsvrouw Jenneken Herbers een summa van 100 dlr., stellende daarvoor ten specialen onderpande
en doende daervoor aen sijn swaeger in pandtschap sijn filiale cota off gerechte seste gedeelte van
de Huijvelboom stede in 't kerspel Wenterswick buerschap Meddehoe gelegen, soo en als hem 't
selve van sijne zal. ouders en suster Willemken Herbers aengeërft en bij maeghscheit toegedeilt is.
0834 RA Bred.432
16940517
Herman Loickinck, voor sijn absente huijsvrouw de rato caverende, bekende wegens
achterstandige verpondinge ende impost, als oock meede wegens afgehaelde bieren en koorn,
schuldich te zijn aen Hendrick ten Bengevoort eene summa van 740 caroli guldens, stellende tot
onderpand alle sijn goederen, als mest en mestrecht, gesaeij op den lande, peerden en beesten,
ingedoemte des huijses, bouwgereetschap, tegenwoordighe ende toekomende gerede en ongerede
goederen.
0835 RA Bred.432
16940608
Aelbert Tienck, voor sijn absente huijsvrouw Geertjen Simmerlinck de rato caverende, bekende
schuldich te weesen an scholte Jan Hesselinck een summa van 200 dlr. ad 30 str. gereeckent,
heercomende van geleende penningen, gelaevende de voorn. penningen jaerlix en alle jaer met 5 der
selver daelder per cento tot tijdt der afloese te verpensioneren en verrenten, verbindende daer voor
alle sijne gerede en ongerede goederen, in specie het goedt Helmerdinck in de buerschap
Meddehoe gelegen.
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0836 RA Bred.432
16941018
Gerhard Lucas Schaelen, burgemr. tot Groenloe, mede voor sijne absente huijsvrouwe Anthonia
Meuleman de rato caverende, bekenden kracht 3 obligatiën van haer vaeder zal. Lucas Schaelen
(25-11-1678 ad 550 car.gl., 30-6-1687 ad 100 car.gl. en 2-8-1687 ad 75 car.gl.) aen dom. Joan
Herm.Heijlersich, praedicant tot Wenterswijck, schuldich te zijn in 't geheel de summa van 725
car.gl., belovende deselve jaerlicks en alle jaer te sullen verrenten met 5 pro cento derselver gulden
tot die afloose toe, stellende tot onderpand haere gerede en ongerede goederen, in specie het goet
Keveskamp haer eijgendoemelick toebehoorende, geleegen in de buijrschap Meddouw, en andere
goederen buiten Meddo. (4-11-1697: Erschenen Arnoldus Heijlersigh nomine matris ende bekende
van de obligatie voldaen en betaelt te sijn).
0837 RA Bred.484
16950202
Aelbert Greevinck ende Mechtelt Krabbenborgh, ehelieden, sij geassisteert met de heer stadhouder
Tileman ten Haege als haer erkorene momber, bekennen verkocht te hebben aen Berent Maes,
Jenneken Geerckinck ehelieden, een seecker stuck lants op den Giesenkamp in sijn voor en
bepaelinge gelegen, allodiael gezit.
0838 RA Bred.432
16950321
Berent Sevinck bouwman op Schaer, voor sijn absente huijsvrouw de rato caverende, bekent
schuldigh te sijn aen Lubbert Hesselinck en sijn huijsvrouw, die summa van 100 dlr., heercomende
van verstreckte penningen, beloovende die summa jaerlix ende alle jaer tegens 5 ten 100 te
verpensioneren tot de afloose toe, stellende tot onderpand sijn persoon, gerede ende ongerede
goederen en in specie des comparanten aenpart van den Hoeve in 't kerspel Wenterswick,
buerschap Meddehoe gelegen. (14-5-1697: Lubbert Hesselinck bekent van deese summa voldaen
en betaelt te sijn).
0839 RA Bred.432
16950417
Hendrik Walien Abrahams heeft tot paritie van 's Wel Edelen Hooves apundement van 16 deses
loco gestelt sijn persoon en goederen en in specie soodaene goederen als op hem bij sijn
vaederlicke versterf nae reghte gedevolgeert zijn, waaronder o.a. sijn aandeel aan 't Hoenesch en
aan 't erve Hijinck. Voorts stelt Stientjen Wessels, weduwe van wijlen Abraham Wahlien,
geassisteert met dr.Evers als haer erkorene momber, sig als borge voor haeren soon Hendrick
Walien Abrahams onder verbant van haer persoon en goederen en in specie o.a. haer erve
Hoenesch en haer aendeel ant Hijinck in Meddehoe.
0840 RA Bred.433; fol.1v
16960201
Verkoop door Gerrit Laerbergh en Gesina Volmerinck ehel., aan Hendrick ten Bengevoort en
Gesina Meijs ehel., van haer eijgendoemelicke landerijen en hoygront hier onder genoembt, waarbij
o.a. de Hoeijmaete in Meddehoe; de cedenten mogen de parceelen tussen dit en den
6-11-1698 met die summa van 2440 gl. neffens den interesse teegens 5 ten hondert, van den
6-11-1695 afgereeckent, quijtkoopen.
0841 RA Bred.433; fol.6v en 7r en v
16960218
Sijn H.Welgeb. Heere Joost Hendrick van Asbeeck tot den Dravenhorst, bekent op 6-5-1676
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opgenomen te hebben van Aelbert Grevinck een summa van 3000 gl. en daarvoor verbonden te
hebben het erve Sevinck in Meddehoe gelegen. Abraham Haefkens en Gerrit Jansen van de Sluijse
hebben dien pantpenninck op 8-8-1690 gerechtelick bij koop aen sigh gebraecht. Nu wordt den
vollen eijgendomb off het recht van melioratie off losse, soo hij comparant op het goet Seevinck
heeft, opgedragen en gecedeert aen Abraham Haefkens en dessen huijsvrouw Elisabeth Eppenhoff.
Hierbij is gereserveert dat, wanneer Asbeeck binnen 3 jaar aen Haefkens komt te restitueren
hetgeen deze voor de melioratie betaelt heeft ad 150 gl. met den interesse ad 5 per cento, Asbeeck
den eijgendomb van 't goet Seevinck sal behouden en hij Haefkens in sijn recht van pantschap sal
blijven staen.
0842 RA Bred.433; fol.10v en 11r en v
16960317
Abraham Haefkens, mede naemens Gerrit Jansen van de Sluijse, heeft op 8-8-1690 van Aelbert
Grevinck gekocht den pantpenninck in 't erve Seevink, doch daer nae bevonden dieselve aen
Arnoldus ten Broeck beswaert te sijn met een summa van 100 caroli gl. Verkoper Grevinck heeft
toen op 22-7-1691 verbonden sijn huijs en hoven in en voor Bredevoort etc. Na afrekening blijkt
dat Arnoldus ten Broecke wegens sijne pantpenninck in Seevinck nogh resteert wegens capitaal en
interesse 626 gl. Dese 626 gl. is door Joost en Derck Schutte resp. schoonsoonen van Grevinck
aen Arnoldus ten Broeck gerestitueert, waarbij bovendien wordt aangenomen te betalen 30 gl. voor
salaris en verschotten van dr. Evers. Comparant Haefkens geeft nu over aan Joost en Derck Schutte
soodaenigh recht als hem Haefkens uit cracht der acte van 22-7-1691 op het huijs en schuere van
Aelbert Grevinck en dessen inboedel etc. competeert.
0843 RA Bred.433; fol.21v en 22r
16960516
Erschenen Aeltjen te Weijeboom, wed. van wijlen Tonnis Schulte te Huppel, en als moeder en
mombersche van haere twee noch onmondige kinderen, geassisteert met haren soon Tonnis Scholten off Klumpers hoeren momboir, die meede voor sich selven en neffens sijn voornoemde moeder
ten sijnen overstaen als haeren momboir voor derselver resp. mundige dochter en suster Jenneken
Schulten als meede erfgenaemen van haeren voorn. vaeder de rato caverende, die bekennen wegens
verstreckte penningen aen Helena Wesselinck wed. van Berent te Wijskamp uijt cracht van
gerichtelicken verschrijvingen vanden 3-5-1683 en ongerichtelicke obligatien resp. van 2-5-1690 en
1-5-1691 schuldig te zijn aen Wessel ten Haegen, Trijne sijn huijsvrouw een summa van 700
daelders, belovende dieselve jaerlicx ende alle jaer te verpensioneeren teegens 4 ten hondert,
stellende ten onderpande alle haere gereede en ongereede goederen en in specie de Klumpersteede
met daer toe gehoorende Planckert ende het Stegger stucke, geleegen int kerspel Wenterswick,
buerschap Meddehoe.
0844 RA Bred.433; fol.23r en v
16960525
Verkoop door Gerrit Laerbergh en huijsvrouw, aen Jan Garvert den jongen en Janna sijn
huijsvrouw, van zijn eijgendoemelicke toebehoorende weijde, de Poelhuijser maethe genaemt in de
buurschap Meddehoe, aen d'eene sijde naest Garvers bulte, aen d'andere sijde naest Nienhuijs
mathe geleegen.
0845 RA Bred.433; fol.25v en 26r en v
16960622
Geert te Wormskamp en sijn huijsvrouw Wijghmoet bekennen schuldich te sijn aen Willem Walien
tot Wenterswijck een summa van 700 dlr., belovende deselve jaerlix en alle jaer tegens 5 pro cento
te verhantgelden, stellende tot onderpand haer toebehoorende pantpenninck inde Wormskamp ad
840 daelders (luijt protocol d.d. 28-3-1640 en 13-3-1654) en sulcx met toelaetinge van derselver
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kinderen en momboiren luijt maegescheit van 26 mei l.l. Willem Walien sal uijtneemen en profiteren
de derde garve van den geheelen Wormscamps camp off esch bij Schulte van Huppels huijs inde
buerschap Meddehoe geleegen.
0846 RA Bred.433; fol.26v en 27r
16960623
Verkoop door Berent Huijninck alias Colstee ofte Herbers met Aeltjen Herbers sijn huijsvrouw, aan
den voocht Johan Wassenbergh ende Ananias Tjenck als tijtlicke provisoren der armen tot
Wenterswijck, van haer eijgendoemelicke parceelen met het houtgewas ende turfkuijle, gelijck
deselve van hun comparanten op den 10-8-1683 alhier ten gerichte sijn verbonden geweest,
naementlick haer comparanten huijs met het Hulsen busken ronts om den gaerden, noch omtrent den
derdendeel onlant aen den nieuwen gaarden, ende met een vischgraeven afgescheijden, voorts een
weijde achter 't huijs, insgelijcken den gaerden de daer volcht, an de weijde over een voerwegh te
gaen, Goors gaerden benoemt, item comparanten aenpart aen den Hoogenkamp, ses scheepelen
gesaeij groot, als meede de hegge sijnde hooijlant rontsom den voornoemden kamp, tesaemen in
den kerspel Wenterswick buerschap Meddehoe geleegen. Voorts verkopen comparanten meede
erfelick den thiende uijt drie stucken lants onder Hermelinck lant, daer bij meede gelegen, als meede
ses scheepelen bijsonder bouwlant op voornoemden Hoogenkamp geleegen, soo sij ehelieden van
haeren swaeger Herbert Herbers hebben aengekoft. Voorts bekennen Berent Huijninck ende Aeltjen Herbers tot dempinge van haer schult aen den erfgenaemen van wijlen Jan ter Pelckwijck, van
bovenstaende provisoren tot Wenterswick te hebben opgenomen de summa van 50 daelders,
waervan sij beloofden jaerlicx voor interesse te geeven derdenhalven diergelijcken daelders,
verbindende haer gereede goederen, waegen ende ploech, bouwgereetschap, gesaeij in ende op
den lande, mest en bouwrechten, leevendige haeven ende wat onder 't gereede naeme mach
hebben.
0847 RA Bred.433; fol.28r en v
16960725
Verkoop door Jan Sybinck, Jenneken Dulmers ehel., aen de diaconie tot Wenterswijck van hun
bouwsteede genaemt het Weerkamp tussen de goederen Camps ende Hoebinck geleegen, als mede
het nijlant van het erve Hoebinck aengekoft met allen toebehoor in de buerschap Meddehoe kerspel
Wenterswick geleegen.
0848 RA Bred.433; fol.33v
16961010
Jan Berent Immerman en Anna Cuijpers ehel. bekanden opgenomen te hebben van Arnoldus ten
Broeck, Maria Egbers ehel., een summa van 300 caroli gl. ad 20 str., met belofte dese jaerlix alle
jaeren te verrenten met seste halve derselver guldens pro cento, stellende tot onderpand haere
persoonen ende goederen in specie het gerechte derde gedeelte van die caevensteede Steenkamp,
alsmeede een derde part van 't Huffeler ende Hasseler in 't kerspel van Wenterswick buerschap
Meddehoe geleegen. Gerojeerd bij acte van den 25 Juny 1789 teste protocollo in margine der acte
van den 22 Juny 1701.
0849 RA Bred.461; fol.242r
16970409
Dieterinck Esch toestendich de Heere van Crechtinck.
Pantschap waer bij sijn H.Welgeb. de Heere van Crechtinck tot Walien bekent schuldich te sijn aen
Blesius Volmer ende bij vertoonde maechscheydinge aen desselfs dochter Catarina Volmer
toegevallen een summa van twee hondert 35 rijxdaelder, ende daer voor in pantschap gedaen den
Dieterinck Esch staet te noteeren dat de obligatie niet te vinden is, verclaerende den Heere D'Adam
van Lennick nomine matris Catarina Volmer wed. Lennincks van die voorstaende capitale summe
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ten genoegen voldaen te sijn door de wed. Rickers als eygenaerse van 't goet Dieterinck.
(Geregistreert 9 April 1697) In de kant staat: geroijeert.
0850 RA Bred.433
16970504
Berentjen ten Hoeve, geassisteert met Willem ten Hoeve, voorts Jenneken ten Hoeve, geassisteert
met Wander Hijinck haeren versochten mombers, verklaren schuldig te sijn aen Gerrit Haefkens en
huijsvrouw, die summa van 250 gl., belovende dieselve jaerlix ende alle jaer tegens 4½ gulden ten
hondert te verpensioneeren, verbindende voor capitael en interesse haere personen gereede en
ongereede goederen, in specie haere aengedeelte vande Hoeve te weten jeder een 21ste deel, in 't
kerspel Wenterswijck buerschap Meddehoe geleegen, nemende Willem ten Hoeve aen den
interesse jaerlix aen Gerrit Haefkens naemens sijne suster te betaelen.
(6-5-1712: Gerr.Haefkens bekent van dese vestenisse voldaen te zijn).
0851 RA Bred.433
16970515
Gerrit Hoeninck voor sijn huijsvrouw Maria Herbers de rato caverende, bekent van Hendrick ten
Holthuijs ende Jenneken sijn huijsvrouw ontfangen ende opgenoomen te hebben een summa van 50
daelders, voor de rente van welcke summa den rentheffer Holthuijs tot 3 volgende jaeren toe 's
jaerlix sal trecken ende genieten, 't eerste jaer het jaergelt van het sestepart van Hoeverboom in 't
Kerspel Wenterswick buerschap Meddehoe geleegen en de twee volgende jaeren sal Holthuijs alle
revenuen van het sestepart van Hoeverboom trecken. Wanneer de penningen na 3 jaeren niet
worden gerestitueert, dan sal het sestepart van Hoeverboom, naar dat den rentheffer Holthuijs aen
comparant noch eerst en boovendien wederom 50 daelders sal betaelt hebben, aan Holthuijs of
dessen erven in eijgendomb ende erfkoop vervallen sijn.
0852 RA Bred.433
16970524
Berent Schaar, voor sijn huijsvrouw Engele sich meede sterck maakenden, bekende ontfangen te
hebben van Derck Seevinck een summa ad 200 caroli gl., belovende dieselve 's jaerlix ende alle
jaeren te verrenten teegens 4 ten hondert, onder verbant van sijne goederen, speciael sijn gerechte
seevende part van 't goet de Hoeve in 't kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe geleegen.
0853 RA Bred.433
16970609
Hend.Herberts, voor sijn absente huijsvrouw de rato caverende, bekende schuldich te sijn aen
Hendrick Holthuijs die summa van 75 caroli guldens, beloovende die summa jaerlix ende alle jaer
teegens 5 ten 100 te verrenten tot de afloose toe, stellende tot onderpand alle desselfs gereede en
ongereede goederen in genere, en in specie sijnes seste quota off aenpart van de Hoevelbooms
steede in den kerspel Wenterswick buerschap Meddehoe geleegen.
0854 RA Bred.433
16970613
Johan Wassenbergh vooght tot Wenterswick en sijn huijsvrouw Maria Meijs, stellen voor de costen
van 't appel in saecke teegens den geappelleerden Mathijs op ten Horst tot cautie en verbinden haer
comparanten toebehorende vijftepart van de Vossteede in 't kerspel Wenterswick buerschap
Meddehoe geleegen en haere competeerende halfscheit van seecker stucke bouwland ad ongeveer
een molder gesaeij op den Haesel voor 't dorp Wenterswick gelegen.
0855 RA Bred.433
16971118
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Verkoop door Steeventjen Worm, wed. ende boedelhoudersche van wijlen Jan Haefkens den
jongen, in desen geassisteert met Hendrick ten Bengevoort als haeren gekooren momboir, voorts hij
Hendrick ten Bengevoort als genomineerden curator van de onmundige kinderen bij Jan Haefkens
ende Steeventjen Worm, naementlick Fenneken en Gerrit Haefkens, oock Joris Haefkens, voorts
Hendrick Hoedemaecker voor hem selfs ende neffens Berent Willinck als geconstitueerden mumboir
sijner 4 kinderen, nl. Christina, Gertruijt, Anneken en Klaes Hoedemaecker bij voorn. Fenneken
Haefkens ehelick geprocreëert de rato caverende, voorts Jan van Wullen nomine uxoris Armgard
Haefkens, hij Jan van Wullen voor hem selfs ende naemens sijne onmundige kinderen bij voorn.
Arngard Haefkens ehelick geprocreëert, Wessel Hoedemaecker nomine uxoris Elsken Haefkens
daer voor de rato caverende, oock Gerrit Meijs als meede mumboir der voornoemde kinderen van
Jan van Wullen, tesaemen als erfgenaemen van Jan Haefkens den ouden, aen Abraham Haefkens en
Elisabeth Eppenhoff ehel., den Weenen goorden, het lant op den Schulten Esch, de Groote Bree op
den Arrisvelt, de halve Hobinck maethe.
0856 RA Bred.433
16980219
Verkoop door Geertjen Simmelinck, wed. van wijlen Gerard ter Haerst, neffens haere kinderen
ende Frederick ter Haerst, haar in desen gekoorenen mumboir, van alle haere geheele bouwerie soo
van gesaeij, mest en mestrecht, beesten ende paerden, waegen, niet daer van uijtgesondert als haere
kiste ende eene koeij (deselve kiste ende koeij nae doode van voorn. weduwe sal sterven op haeren
soone Joost Simmelinck en huijsvrouw Gertruijd) aen Jan Simmeldinck ende sijn huysvrouw voor de
summa van 100 daelder. In de inschrijving volgt verder een regeling over wat de broer Garrit, de
suster Nelleken(?) en de jongste broer Arent krijgen als sij koomen te trouwen.
0857 RA Bred.433
16980305
Verkoop door Aelbert Raben en huijsvrouw Cornelia Berentsen aen Henrick Boeijnck en
huijsvrouw van haer gerechte aenpart, sijnde een vierdepart van een stuk bouwlant op het
Kattenbusch tussen Boeijnck land ende Luersijde in 't kerspel Wenterswick geleegen.
0858 RA Bred.433
16980715
Berent Schaers, voor sijn huijsvrouw Engele sig meede sterck maeckende, bekent ontfangen ende
opgenoomen te hebben van Derck Seevinck een summa van 400 caroli guldens, beloovende
dieselve jaerlix ende alle jaren te verpensioneeren teegens 4 ten hondert, sijnde 16 guldens alle jaer,
tot de afloose toe, onder verbant van sijne goederen en speciaal van sijne gerechte sevende gedeelte
van het goet de Hoeve in den kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe geleegen.
0859 RA Bred.433
16980912
Gerhard Lucas Schaelen, burg. der stadt Groenloe, voor sijn huijsvrouw Antonia Meulemans de
rato caverende, heeft geleend van den chirurgijn Derck Schutte, Willemina ten Broeck ehel., tot
Oedinck woonende, een summa van 500 gulden Hollantsch, belovende dieselve jaerlix ende alle
jaer tegens 5 ten hondert te verhantgelden, sodanig dat voorn. burgemeester door sijn bouwman op
de Horst, geleegen in Meddehoe, de eerste aldaer te dorssene rogge ten uijtersten in 't midden
vande maent September te doen binnen Oedinck aan handen van gemelte Schutte, off sall gehouden
sijn te leeveren 25 scheepel rogge, etc.etc. (4-10-1717: Den chirurgijn Derk Schutten bekent van
nevenstaende obligatie voldaen te sijn).
0860 RA Bred.433
16990208
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Geert te Wormskamp ende Wichmoet sijne huijsvrouw bekennen van het superplus van den
pantpenninck, soo comparanten op den 28-3-1640 en 13-3-1654 daer in gevesticht hebben, door
sijn Hoochwelgeb. heer Jacob van Munster tot Crechtinck voldaen te sijn, met expresse conditie,
dat voor de daerin op 22-6-1696 gevestichde 700 daelders ten profijte van Willem Walien tot
Wenterswijck, het bij voorn. acte van 28 marty verbondene parceel van Wormsgoet sal sijn ende
blijven verbonden voor die summa van 700 daelder, tot daer en toe het selve afgelost wort. Voorts
belooft voorn. Geert te Wormskamp en huijsvrouw jaerlix aen handen van de heere Munster tot
Crechtinck voor jaergelt te betaelen 20 gl., sullende Willem Walien voor de 700 daelders daer in
gevesticht de derde garve profiteeren, verbindende voor het jaerlicxe jaergelt ende meede voor die
op heeden verschootene 53 gl. 10 str. sijn persoon gereede ende ongerede goederen, en in specie
haerer ehel. weijdeken het Smits maetken benoempt bij Dieterinck inde boerschap Meddehoe
geleegen.
0861 RA Bred.486
16990614
Berent te Manschot, tegenwoordigen bouwman op Broeckmans steede, voor sijn huijsvrouw Mette
Oosterholt de rato caverende, bekent schuldich te sijn aen Derck Wissinck ende huijsvrouw Aelken
Poelhuijs(?), die summa van 200 dlr., stellende tot onderpand sijn persoon, gereede ende ongerede
goederen, ende in specie sijn seevende part van 't erve ende goet de Hoeve genaemt in het kerspel
Wenterswijck, buerschap Meddehoe geleegen.
0862 RA Bred.486
16990000
Henrica Oveljonck als weduwe ende boedelhoudersche van wijlen Lubbertus Clos, sij geassisteert
met Bernardus Wisselinck als haer momber, bekent ingevolge obligatie van
10-11-1683 bij wijlen haeren eheman tot voordeel van Joan Christoffer Marseil en huijsvrouw Anna
Maria Derxsen, gepasseert, aen de voorn. eheluijden alnogh schuldigh te sijn de summa van 730
caroli gl., te verrenten tegens 5 ten 100 tot d'afloese toe, stellende tot speciael onderpandt haer
eijgendomlijcke aenpaert en halfscheits van Hoebinck in Meddehoe, soe bij Berent Hoebinck wort
gebouwt en sij comparante in gemeenschap besit met juffr. Agnes Elderinck.
0863 RA Bred.486
16991213
Hendrick Wenninck en huijsvrouw Hendersken Stegge bekennen verkocht te hebben aen Frederick
ten Oostendarp en huijsvrouw Hendersken t'Ilbergh, haer stucke landes zijnde een camp genaemt
den Kostverloren, of den camp aghter aen den Steencamps camp in Meddeho aen Peter van Loen
gront gelegen, omtrent 3 schepels lants neffens den toebehorenden gewoontlicken plaggenvrede.
0864
RA Bred.434
17000102
Verkoop door Hendrick Herbers op Hoevelboom ende Engele sijn huijsvrouw, ende Gerrit
Hoeninck ende Marie sijn huijsvrouw, sij vrouwen in deesen geassisteert met haere ehemans als
wettige gekoorene momboirs, voor een summa geldes ad 300 guldens aen Henrick Holthuijs en
huijsvrouw, van haerer cedenten toebehorende 2/5 gedeelten van het caetsteedeken Hoevelboom
inden kerspel Wenterswick buerschap Meddehoe geleegen.
0865 RA Bred.487
17000509
Geert ten Poelhuis, Stijne ten Coolenbergh ehel., bekennen 200 caroli gl. geleent te hebben van
Abram Haefkes, Elisabeth Eppenhof ehel.,, belaevende die summa jahrlijx te verrehnten tegens 6 ten
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hondert, verbindende haere persohnen en goederen in specie haer gerechte aenpart aen de Hoeve in
Medehoe gelegen.
0866 RA Bred.434
17000604
Abram Hackenbroeck en Aeltjen Immermans tutore marito, bekende schuldig te sijn aen Abraham
Haefkes en desselfs huisvrouw de somma van 500 gulden, heerkomende van geleende penningen,
belovende deselve jaerlix en alle jaer te verrenten tegens 6 per cento, dogh bij aldien de interesse
binnen 6 weken nae den verschijnsdagh wort betaelt, dat alsdan met 5 per cento sullen connen
volstaen, stellende tot onderpand alle haere gerede en ongerede goederen en in specie haer gerechte
derde part van 't erve en goet Steenkamp en daer onder behorende landerien de Hasseler en
Huffeler genoemt, in 't kerspel Wenterswick, boerschap Meddehoe gelegen.
(7-6-1709: Abraham Haefkens bekent van 't voorstaende verbant ten genoegen voldaen en betaelt
te sijn).
0867 RA Bred.434
17000913
Geert Roscamp, geassisteert met Geert te Poelhuijs en Lammert Gijssinck als desselfs nabuijren en
dages vrienden (welke laatsten verklaarden dat Geert Roscamp te mets eenige overvallen heeft
gehadt, eghter all nu volkomen gesondes verstants is), en seght dan hij Geert Roscamp met sijn
broer Tonnis Roscamp geconvenieert heeft soodaenigh, dat hij Tonnis Roscamp den comparant
Geert sijn leven lanck sal onderhouden en nae sijnen doot eerlick ende nabuijrlick sal laeten
begraven, waertegens dan hij Tonnis Roscamp eeuwigh en erflick sal hebben en behouden alle de
goederen soo comparant tegenwoordigh besit off ten tijde sijner aflievigheit voorhanden wesen
moogen 't sij gerede of ongerede, aengeerfde off onaengewonnen goederen, dogh specialick mede
sijns comparants eigendoemelick toebehoorende parceel landes aen het Huysken op Hobinck soo
alnu Jan ten Hulsen bewoont en bouwt, in Meddehoe gelegen, te weten des comparants gerechte
darde part daervan als oock sijns comparants filiale quota of afgoedinge van de Roscamps steede.
0868 RA Bred.434
17010207
Jan Garverdinck overgeeft seeckere coopcedulle in dato den 1-12-1694 tussen de heer Canonic
Hendrick Antoni Sinningen ende den comparant opgericht, waeruit blijckt dat op 1-12-1694 aen
den comparant den bloetthiende in het erve ende goet Garverdinck (kerspel Wenterswick,
bourschaft Meddehohe) is gecedeert. Volgt de tekst van de coopcedulle.
0869 RA Bred.434
17010419
Herman Helmerinck genaemt Schaers ende Engele sijn huisvrouw, voorts Aelbert Seevinck als oom
ende wettige bloetmumber van de onmundige kinderen bij wijlen Berent Schaers ehelick geprocreert, bekanden gecedeert en opgedragen te hebben aen Derck Seevinck, haerer comparanten
seven gedeelte van het erve en goet Hove in de heerlijkheid Bredevoort, kerspel Wenterswick,
buijrschap Meddehoe gelegen.
0870 RA Bred.434
17010523
Joost Simmelinck, de rato caverende voor sijn absente huisvrouw Getruit Venemans, bekent
schuldich te sijn aen Derck Schutte en dessen erven de summa van 100 dlr. Hollants, verbindende
daervoor haere personen en goederen in specie een stucke bouwlant de Penninck-Bree benoemt,
sijnde groot een molders gesaeij lantmaete onder het goet Simmelinck, buijrschap Meddeho,
kerspel Wenterswick gelegen, belovende jaerlicks ende alle jaer voor den intersse aan Derck
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Schutte te leveren de derde garve met het stroo van het gewas, soo jairlicks op de voors. Breede
koomt te wassen.
0871 RA Bred.434
17010525
Berent Schoppers, bouwman op de Hobbenacke in Meddehoe gelegen, bekent schuldigh te sijn
wegens jaergelt en pachtsaat, an de heer rentmr. Wilhelm Volmer, juff.Maria Groen ehel., een
summa van 140 car.gl., verbindende daarvoor alle sijne goederen, gerede en ongerede, in specie
sijne peerden, koeijen, beesten, koorn op 't landt, mestrecht ende mest in de vaelt, voorts alle het
ingedoemde des huises, als mede het recht, soo comparant competeert wegens een obligatie
houdende op het goedt Simmelinck in Meddehoe.
0872 RA Bred.157; fol.76r en v
17010606
Erschenen Arent Dunnewolt hebbende geobtineerd bij de heer stadtholder op het angediende
request bij appoinctement van de 20 meij deeses, waer bij den bouwman Berent op Helmerdinck
gelastet is geworden ingevolge opsaege en loskondinge de voorschreven Helmerdink steede te
quiteren en aen comparant in te ruijmen, vermits dieselve buijten huer en pagt teegens regte
wrevelmoedigh is besittende en dieselve voor de tweede maal nu geciteert zijnde om redenen bij te
brengen waer door hij de steede onder sig is houdende ende besittende soo afwagtet comparant des
gedaeghdens comparitie en bijbrenginge van sufficiente pagt of huercedul en vordere reedenen van
verweijgeringh.
0873 RA Bred.434
17010620
Gerhard Lucas Schalen, burgemr. tot Groenloe, Antonia Meuleman ehel., bekanden gecedeert ende
overgedraegen te hebben aen Herman Kolenbergh ende desselfs huisvrouw Griete Kevelskamp,
soodaenige quota van den Kevelscamp, als hetselve voor eenige jaeren van zal. Geert te
Kevelscamp is worden gebruickt, ende het selve alnogh bij desen bouwman Berent te Kevelscamp
de schoonvader van desen kooper Harmen Kolenbergh sijnde gebruijckt wort, soo ende als het
selve in bouw als weidegronden tegenwoordich is afbepaelt, met het geheele huis ende den hoff
daertoe gehoorende, in den kerspel Wenterswick, buirschap Meddehoe geleegen.
0874 RA Bred.434
17010622
Jan Berent Immerman ende Anna Cuijpers ehel., bekennen dat sij in Oct.1696 hebben ontfangen
van Arnoldus ten Broeck en desselfs huisvrouw, een summa van 300 gl. ende daervoor tot
onderpand gestelt hebben haer eigendomlick gerechte derde part van de kavensteede Steenkamp,
neffens een derde part van 't Huffeler en Hasselt in 't kerspel van Wenterswick, buijrschap
Meddehoe geleegen. Zij verklaren nu bovens 't vorenstaende aen Arnoldus te Broeck en desselfs
huisvrouw schuldig te sijn een summa van 250 caroli gl. ad 20 str. het stuck, met de eerder
genoemde 300 gl. tesaemen 550 gl. Hollantser valuatie uitmakende, met belofte deze somma jaerlix
ende alle jaeren te verrenten met sestehalve gulden pro cento, stellende tot onderpant hare
personen, voorts gerede en ongerede, hebbende en kompstigh krijgende goederen ende in specie
haer eigendomlick toebehorende gerechte derde part van die kavenstede Steenkamp, als mede haer
derde part van 't Huffeler en Hasselt in 't kerspel Wenterswick, buijrschap Meddehoo geleegen.
(25-6-1789: Coenradus Hakkenbroeck verklaart o.a. dat die capitalen bij erfenis op den
comparant zijn vervallen en door wijlen Jan Willem Immerman en Maria Goldewijk ehel., wederom
zijn gerestitueert en voldaan. Zo verzogte comparant dat de verbanden van 10-10-1696 en 22-61701 mogen worden geroijeert).

16 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 188 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Oud Rechterlijk Archief 1533-1811

0875 RA Bred.434
17010719
Erschenen de vooght Wassenbergh en heeft in saecken tegens Matthijs ter Horst voor de kosten en
boete van 't appel, tot cautie gestelt sijne gerede en ongerede goederen, en in specie sijn gerechte
aenpart van de Vosstede in de buijrschap Meddehoe kerspel Wenterswick gelegen.
0876 RA Bred.434
17011020
Verkoop door Henrica Oveljunck, wed. van wijlen Lubertus Clos, met haer erkoornen momboir
Zijl Francken, voorts Anna Clos met haeren ehman Wilhelmus Toolen en Janna Aleijda Clos
geassisteert met haeren ehman Zijl Francken, aen de Diaconie tot Wenterswick van haer geheele
deel en gerechtigheit van 't erve ende goedt Hoebinck, zijnde de gerechte halfscheit van 't gene soo
Berent, bouwman op Hoebinck, in 't gebruik heeft, te weten 't halve huijs, de halve schoppe, hoflant,
bowlant, hoijgront, weijdegront, holtgewas, boss en inslagh, plaggenvreede, als mede in specie 't
vierdepart van de hoijmathe de Rietmorse benoemt, commervrij, alleen beswaert met ordinarisse
heeren en lantslasten, soo van miscoorn, hofholden gelt, rigthaver, dienstgelt en een hoen, synde
voor verkoperen gerechte quota aen de rentmr.Volmer eenen rixdlr. en thiende soo omtrent uit
anderhalf schepels gesaij mettet stroo jaerlicks getrocken wort. Voorts verklaren comparanten de
obligatie ten voordele van Jan Christopher Mareel en sijn huisvrouw Anna Maria Dercksen naemens
haere voorkinderen van wijlen Suirmont, ter summa van 730 gl. cum ni teresse geliquideert te
hebben. (zie inschrijving d.d.1699).
0877 RA Bred.434
17011201
Berent te Boeckenhorst en Deve te Sellinck, ehelieden in Ratum en broer Hendrick te Boeckenhorst
en Dorothea Beerninck, ehelieden, hebben elk voor de helft gekocht het goetjen Boeckenhorst in
Ratum; ook hun paerden, beesten en vordere rackheit des huises en de in- en uitschulden bezitten zij
ieder voor de helft. Om te voorkomen dat over de deling van de onverdeelde boedel oneinigheden
tussen hun erfgenamen ontstaan, willen zij daarin nu voorzien. Overeengekomen wordt dat Hendrick
te Boeckenhorst en huisvrouw of erven alsdan in leven aan der comparanten erfgenamen ab
intestato uitkeren: aan Berent Boeckenhorst zijde aan Jan op Tijshuis in Meddehoe of erven een
som van 100 caroli guldens, aan Deefken te Sellinck zijde aan haar broer Dirick Roikers 100 gulden
en aan haar volle zuster Aeltjen, getrouwd met Derck Schulten op Onninck 100 gulden.
0878 RA Bred.434
17011215
Op dato den 11-10-1682 is tussen Geert ten Poelhuijs en desselfs huisvrouw Stijnken Koldenbergh
enersijds en Lambert ten Poelhuis sijnen soone met Albert Sevinck en Hendrick Hermelink als
mombers van Poelhuijs kinderen andersijts, overeengekomen alsoo dat die sone Lambert wil
bouwen het sij huijt off morgen, als die vader niet meer, 't goet Poelhuijs sal in eigendom hebben en
beholden met gewas, mest en mestrecht ende alle vee en rackheit en daerbij sal hebben 't selve hij
van Jan ten Bengevoort gekoft heeft, t.w. die varckensweijde en het vijfte part in Schulten Mars,
neffens het stucke landes opten Hilligen Loo soo bij 't Poelhuijs gehoort, waertegens verkoft is die
Poelhuis Maet in 't velt, waertegens Lambert sal uitkeren an die kinder die somma van 1100 dlr. en
uitreidinge, gelijck die vader an sijne broers en susters gegeven heeft. Op dato den 21-4-1691 is
een lieffelick ende vrintlick verdragh geholden tussen Geert te Poelhuijs ende sijne kinderen en
schoonsoon Derrick Wijssinck, inhoudende dat Lambert Poelhuis als die outste soone sall uitkeren
de somma van 200 guldens voor die Schulten Mars ende Bus, boven die 1100 dlr. soo an die
kinder begrepen sijt voor wat Poelhuis nu int gebruik heeft, ende ten anderen soo sullen die buiten
goederen gelijck te deelen staen, die dat goet Poelhuijs niet an en gaen ende soo daar schult
bevonden worde, sal van den eigendom betaelt worden ende soo dan daer soo veel niet en waer sal
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jeder soo veel bij leggen dat die schult betaelt is, en de rest gelijck deelen.
0879 RA Bred.157; fol.124r
17011215
Bernard Wisselink pro se en naemens de andere erfgenaemen van wijlen dr.Hengel ende als
cessionaris van den lantschrijver Couwendael deede en versogte peindinge op ende aen seekere
maete die Woeste maethe benoemd, gelegen voor Wenterswijk, sijn HWelgeb.Heere Jacob Henrik
van Asbeek tot Dravenhorst toestendigh, mitsgaeders op ende aen de verbeetering van Frerick
steede, Wessels kampen, Wejenborgh, Boonenstede met de groote maethe Kniphuls ende
Morsmaetjen, de melioratie van Sevink in Meddehoe en Rennerdink in Huppel ende vorders op de
Haevesaete Dravenhorst selfs, om daer uijt te mogen erlangen een summa ad 384 gulden 7 stuivers,
respective wegens verdient salaris, gerigts- ende schrijfgerei, volgens overgegevene specificatie.
(N.B. Uit inv.nr.461:
a.Accoort bij sijn HWelgeb. deese schult binnen 10 weken te voldoen, met reserve dat bij geene
betalinge die peindinge sijnen voortgank sal gewinnen.
b.Voorn.Wisselink heeft uijt kracht van voorglte.peindinge de 1ste, 2de en 3de opbadinge versocht bij
acte van 19-4-1704.
c.Immissie in voorn.parceel d.d. 27-6-1705, sijnde ten selven daege de 1ste, 2de en 3de ruijminghe
gebooden en den bouwman interdictie gedaen 27-7-1705.)
0880 RA Bred.435
17020522
Catharina Volmer, wed. van wijlen Herman van Lennick, in desen geassisteert met haeren soone
Adam van Lennick als haeren momboir, voorts dr. Adam van Lennick voor hem selfs, als mede
naemens sijnen broeder Wilhelm van Lennigh (volmacht 29-4-1702), nevens Hendrica Lennigh,
geassisteert met haeren broeder Adam van Lennigh, sij comparanten soo sambt als sonders mede
caverende voor haeren absenten soon en broeder Jan van Lennigh, bekenden verkocht te hebben
aan Frederick en Hendr. te Voortwijsch en haere huijsvrouwen, sekere bouwstede den Beijerije
benoemt met soodaenighe landerien ende campen, voorts weijde grondt, behuijsinge, plaggenvreen
als anders, soo tegenwoordigh onder de Beijerije gehooren en van de bouwluijden Beijer(?),
Hobenack, Helmer ende Loman gebouwt worden, gelegen in de bourschap Meddehoe, kerspel
Wenterswick.
0881 RA Bred.435
17020614
Wilhelm ten Hoeve, Hindersken Wijckerinck ehel., bekennen ontfangen en opgenoomen te hebben
van Jan Stemers een summa van 100 caroli gl., beloovende dieselve jaerlix te verrenthen met ses
derselver guldens, onder verbant van alle hare gereeede en ongereede goederen, tot een speciale
hypothecque ende onderpandt stellende haar gerechte sevende gedeelte van het goedt de Hoeve in
het kerspel Wenterswick, bourschap Meddehoe geleegen. (15-6-1715: Willem Stemer bekent van
nevenstaende obligatie voldaen te sijn).
0882 RA Bred.435
17020717
Wilhelm ter Berkel ende Hilleken ehel., bekennen gecedeert en opgedragen te hebben aen Gerrit ter
Horst en Elsken ten Berkel ehel., twee stucken bouwlandt, ongeveer 6 schepel gesaeij, gelegen op 't
Cornder tusschen Tienck en Stegger landt in de bourschap Meddehoe, kerspel Wenterswick.
0883 RA Bred.491
17040228
Verkoop door Geert Poelhuijs en huijsvrouw Stijntjen Koldenbergh, aen haren soon Lambert
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Poelhuijs en Wijghmoet sijn huijsvrouw, van haer eijgendoemelick toebehorende gereghte sevende
part van 't erve en goet Hoeve, gelegen in de buijrschap Meddehoe, so Willem ten Hoeve
tegenwoordig bewoont, met huijs, hof etc.
0884 RA Bred.548
17050425
Maagscheijt opgericht tussen Harmen Colenbergh, weduwnaar van wijlen Margreta Keveskamp ter
eenre en Berent en Jan te Keveskamp als bestevader en oom en momboiren voor hun onmondige
kind Maria Keveskamp. De dochter zal o.a. genieten de gerechte halfscheijt van het gene haar
vader en moeder zal. in haar leven tesamen gehad en bezeten hebben, als naementlijk 500 gln. ter
halfscheijt aen het Keveskamp (dus 100 rijxdlrs.).
0885 RA Bred.435
17050425
Jan Stammers, Hermken sijne huijsvrouw, bekennen schuldigh te sijn aen Gerrit Keveskamp en
desselfs erven de somma van 300 caroli gl., beloovende van die voornoemde somma jaerlix ende
alle jaer interesse te betaelen thien der selver guldens ende sulx tot de afloose toe, stellende tot
onderpand haare gerede en ongerede goederen, in specie een stuck landts zijnde ses schepel gesaeij
op het Rouwkempken in Meddehoe, kerspel Wenterswick gelegen, het groote stucken genoemt.
(28-6-1714: Gerrit Kevescamp bekent van dese nevenstaende obligatie ad 300 caroli gl. voldaen te
zijn).
0886 RA Bred.435
17050519
Elsken Kleppers, wed. van wijlen Herman Kleppers, geassisteert met Hendr.Soldaet haeren hijr toe
erkoornen mumboir, voorts Engbert Beelen ende Hendersken Cleppers ehel., sij Hendersken die
eenighe erfgenaem van voorn. haeren vader Herman Kleppers, bekennen tesamen voor een somma
van 100 caroli gl. (soo haeren landtheer sijn H.Welgeb.heer Jacob van Munster tot Chregtingh haer
comparantinne ende haeren voorn.man zal. deugdelick verschooten heeft, it. wegens aen haer
verstreckte rogge in de gepasseerde duijre jaeren, te samen uijtmakende die voorn. summa van 100
gl.) aen sijn H.Welgeb. te cederen ende transporteeren haar huijsken int kerspel Wenterswick,
bourschap Meddehoe op Kleppers stede kennelijk staende, allergestalt die cedente weduwe ende
haar man zal. het selve aldaar getimmert hebben. Voorts verclaeren comparanten alnoch aen
hr.Jacob van Munster wegens achterstandighe jaergelden (10 jaren) e.d. schuldig te zijn 90 caroli
gl., waarvoor zij verbinden haere gereede en ongereede van koenen, mest, mestrecht, facit in en op
den lande en vorders alle ingedoembte des huijses.
0887 RA Bred.435
17050522
Verkoop door Berent te Warnshuijs en Berendeken sijn huijsvrouw, aen de Diaconij van
Wenterswick, van seker stuck bouwlandts ongeveer 2 schepel gesaeij, notoirlijck in de Tolkamps
maethe in de bourschap Meddehoe, kerspel Wenterswick gelegen, schietende te eindens aan de
Vos sijn landt als mede aan het landt de Dijaconije voorn. toestendigh, sijnde het gerechte derde
part van de voorschreven Tolkamps maethe en sulx met sijn ap- en dependentien.
0888 RA Bred.435
17050527
Joan Stammers wonende op Wormskamp en Harmken ten Grootenhuijs, ehelieden, bekennen
schuldig te zijn aan Thomas in Hemminx huijsken een som van 325 guldens, herkomende wegens
richtighe verstreckte penningen, te verrenten tegen 6 percent en stellende tot onderpand alle haer
gerede en ongerede goederen en in specie een seker stucke landts in Huppele op de Braack, groot
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ongeveer één molder gesaeij, naest dem Waljens esch en met één zijde naast Geurts kempken.
(14-5-1726: Tonnis Heminkhuisken verklaart van nevenstaande obligatie voldaan te zijn).
0889 RA Bred.435
17060514
Jan Stammers en Hermken ten Grotenhuijs, ehelieden, bekennen schuldig te zijn aan Harmen
Slotboom wegens opgenomene penningen de somma van 340 guldens, te verrenten tegen 5½
percent. Zij verbinden hiervoor haer personen en goederen, in specie één molder saat landts op de
Braak tussen Hendrik Huininck en Jan Morschers landt gelegen.
(15-8-1725: Garrit Slotboom, neef van Harmen Slotboom, verklaart van nevenstaande obligatie
voldaan te zijn).
0890 RA Bred.435
17060703
Jan Stams ende Hermken sijn huijsvrouw, bekennen wegens opgenoomenen penninghen schuldig te
sijn aan Stijne, wed. van wijlen Jan ten Grootenhuijs, een summa van 100 rixdaelder, belovende
deze summa jaerlix ende alle jaer te verrenten met drie derselver rixdaelder en sulx tot de afloose
toe, stellende daervoor tot onderpande een stucke landts, genaamt den Ariens gaarden, in
Meddehoe, kerspel Wenterswijck gelegen.
0891 RA Bred.435
17061011
Joost Simmelinck ende Getruijt Tenckinck ehel., hij Joost de rato voor sijn absente huijsvrouw
caverende, bekennen hoedaenigh haeren vader Wilhelm Tenckinck, woonende op de Veene stede
in Rathem, sigh als borghe en principaele debiteur voor comparanten heeft gestelt voor een summa
van 325 gl., welcke comparanten van de Provisorije van Wenterswijck hebben opgenoomen, voor
welcke penninghen de crediteuren Lubbert Kleijn Poelhuis, Herman Roosen ende Maas ende
vordere erfgenaemen sijn uijtgelost uijt den Haeverkamp, waarin die voornoemde erfgenamen
verschreven waeren. Comparanten zijn niet in staat om de 325 gl. en interesse aan de Provisorije te
restitueren; omdat hun vaeder Willem Tenckinck sich als borghe heeft gestelt, en alnu als sijn
privative schult die voors. somme met interesse betaelt, verbinden comparanten nu neffens haere
persoonen en goederen voor die voors. 325 gl. aen haeren vader Willem Tenckinck haeren
toebehoorende achtersten Haverkamp ofte Haverweijde benaemt, onder het goedt Simmelinck in
Meddehoe, kerspel Wenterswick gelegen.
0892 RA Bred.435
17061018
Joost Simmelinck en Geertruijt Tenckinck sijn huijsvrouw, bekennen wegens verschooten penningen
en berekende winckelwaeren schuldigh te sijn aen Willem Walien en desselfs erven de somma van
100 caroli gl., beloovende deselve tegens 6 percento te verrenten, verbindende vorders voor
capitael en interesse een parceel hoeijgront, den voorstel Haverkamp off Haverweijde genaemt, met
het eijnde aen den bruggen gaarden gelegen en die andere zijde aen den Klepperskamp schietende.
0893 RA Bred.435
17061202
Verkoop door Daniel Sluijter, naegelaeten wedeman en boedelhouder van wijlen sijn huijsvrouw
Enneken Wijginck, voorts Christoffel ten Cathe naemens sijn huijsvrouw Hendrica Sluijters, zij te
saemen voor haer selfs en naemens haer resp. andere dochters en zwagers de rato caverende, aan
Gerhard Wijginck en Elisabeth Harders ehel., van het goedt Kamphuijs in de bourschap Meddehoe,
kerspel Wenterswick gelegen.
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0894 RA Bred.435
17070219
Verkoop door sijn H.Welgeb. heer Gerhard Engelbert van Remen, heer en vrouw van
Stoevenbergh en sijn H.Welgeb.Eheliefste vrouw Agnis van Munster tot Cregtingh, aan haare resp.
broederen ende zwageren de heer Jacop van Munster tot Cregtingh, Heer en vrouw tot Mensinck
en sijn H.Welgeb. Eheliefste Charlotte Mechtelt van Duit genaemt Bott, haer soodaenighe praetensien in dese Heerlijkheit Bredevoort en kerspel Wenterswick gelegen, en in specie soodane
praetensien als sij praetenderen op het erve Simmelinck ende Horst, voorts de Hobbenack in
Meddehoe gelegen, alsmede de Stegge in Rathum gelegen.
0895 RA Bred.435
17070301
Joost Simmelinck voor hem selven en als erfuter en boedelhouder over de nalatenschap van wijlen
sijne huijsvrouw Geertjen Tenckinck, oock vader en mumboir sijner kinderen bij voorn. huijsvrouw
verweckt, bekent schuldigh te sijn aen Jan Eppenhoff, Stientien Walien, een somma van 250 gl.,
heerkomende deels van een obligatie d.d. 25-4-1705 ter somma van 150 car.gl. en dan noch op
huijden dato weder ontfangene penningen ad 100 gl. Comparant belooft de somma ad 250 gl.
jaerlix en alle jaer tegens 5 per cento te verhandtgelden, stellende ten specialen onderpande de
melioratie van het huijsken en gaerden op den goede Simmelinck, waarin Hendr.Mensinck al nu
woont en gebruijckt en daervan 15 gl. jaerlix aen den comparant betaelt, voort een stuck landts den
Vlasacker en een stucke het Garst stucken benaemt midden op den Simmelinck Esch gelegen, te
saemen 3 schepel saat landts uijtmaackende.
0896 RA Bred.548
17070804
Huwel.voorwaarden tussen Joost Simmelink, weduwnaar van wijlen Geertruijd Tenkinck, uit
Medehoe, bruidegom en Aelken Broekink, weduwe van wijlen Derrick Sellink, uit Ratum, bruid. De
bruid zal met haar zoon Tonis bij de bruidegom op het goed Simmelink komen wonen. De
bruidegom heeft twee kinderen, t.w. Gerritjen en Jan Simmelink. De bedoeling is dat Tonis
Broekink zal trouwen met Gerritjen Simmelink, en dat Jan Simmelink t.z.t. het goed Simmelink zal
verlaten met ƒ 400.= en "twe koene" en behoorlijke "uijtreidinge". In de inventaris komt voor: den
goede en erve Simmelink. Helmerdinks stede, bewoond door Aernd Helmerdink komt ook Joost
toe, maar is bezwaard met 1400 gl., idem Kleppers plaetse, bezwaard met 100 daelders.
0897 RA Bred.548
17080225
Huwel.voorwaarden tussen Hendrick Schuirink, weduwnaar van wijlen Jenneken Vunderinck,
bruidegom, en de jongedochter Jenneken Havekes, bruid. De bruidegom heeft twee kinderen, t.w.
Geesken en Aeltien Schuirink. Overeengekomen wordt wat de kinderen t.z.t. uitgekeerd zullen
krijgen. De ouders van de bruidegom beloven de "comstige ehluiden bij haer op den goede
Schuirinck te laeten continueeren, soo als den bruidigom daer van tegenwoordigh in het gebruik is".
Naast bruidegom en bruid hebben o.a. ondertekend: Hendrik Schuijringh senior, Maria Harmelinck
(huisvrouw van Gerrijt Havekes), Jan Schuirinck, Frederick Schuirinck, Gerrijt Schuirinck, Berent
Hermelinck(?).
0898 RA Bred.496
17090525
Gerrit ten Horst ende Elsken ten Berkel ehel., bekennen schuldig te zijn aan Lubbert Hesselink en
sijn huijsvrouw de somma van 275 gl., belovende deze somma s'jaerlijcks ende alle jaer met 5
derselven guldens per cento te verhantgelden, verbindende daarvoor neffens haere personen en
goederen in specie ses scepels geseij bouwlandt, notoirlijk in de boerscaph Meddeho kerspel
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Wenterswik gelegen, scietende met den eenen eijnde aan het velt, en t'andere aen Tienk pas, en ter
sijden aen de Heeren Gedeputeerden landt.
0899 RA Bred.496
17090620
Joost Simmelink ende Aelken Broerink ehelieden bekennen wegens enighe penninghen schuldig te
sijn geweest aen wijlen Hermen ten Hulsen een somma van 350 gl. hollands. Hendrick te Bengevoort heeft de vordering op Joost Simmelink overgenomen. De laatste belooft nu van voornoemde
penningen s'jaerlijks ende alle jaren voor interesse aen Bengevoort te geven 5 per cent derselven
guldens, stellende tot een generael onderpandt alle sijne gerede ende ongerede goederen, ende
speciael zijn eijgendommelijk stucke land den Vooresch genoemd bij de Simmels Brugge met het
einde aan de vloeken schietende, in Meddehoo gelegen.
0900 RA Bred.496
17090621
Joost Sijmmeldinck ende Aeltjen Broerink sijn huijsvrouwe bekennen aen Davit Wijginck, ontfanger
der verpondinge des kerspels Wenterswijck, verschuldet te zijn een somma van 172 gl. 17 str.
wegens ordinaire ende extra-ordinaire verpondinge vant goedt Simmelinck ab anno 1704 tot 1707
en dan noch van wegens geleent gelt een somma van 81 gl. 16 str., tesamen dus 253 gln. 13 str.,
beloovende deze somma 's jaerlix en alle jaer met maentgelt te verrenten ende sulx tot de afloese
toe, etc. Comparanten stellen tot speciaal onderpand haer lijftoght vant goedt Simmeldinck, mettet
geen wat daer van dependeert en dannoch een molders gesaeij lants, het Bleek benaemt, midden in
Simmeldinck esch gelegen.
0901 RA Bred.496
17091010
Jan B.Immerman, als volmr. van sijn broeder de heer Adam Immerman pastor in Hulhuisen, bekent
te hebben gecedeert en overgedragen aan sijnes comparants outsten soone Peter Immerman het
recht in de parceelen, soo des comparants principael volgens maegescheijt (van Adams vader zal.
Peter Immerman) sijn toegedeelt in het kerspel Wenterswick, boerschap Meddehoe gelegen,
naementlick het gerechte derde part van 't Huffeler en Hasseler, soo die bouwlieden Jan Steencamp
ende Jan Stoltenborgh in bouwinge hebben.
0902 RA Bred.497
17100325
Joost Simmeldink en Aelken Broerink ehel., bekennen schuldigh te zijn deels wegens afgeleend geld
deels wegens bijgeset coorn aan de gebroederen Rotger ende Jannis Poelhuis de somma van 100
car.gl., welcke penningen sij beloven jaerlijks ende alle jaeren te willen verhandgelden tegens 5 per
cent der selven guldens, stellende soo wegens capitael als interesse tot onderpand haer gerede ende
ongerede goederen in genere, en in specie seker stucke lands genaemd den Penninckbrede, gelegen
in de buerschap Meddehoo naest de Poelhuis maete, waer van Derk Schutte loco interesse van 100
daalders s'jaerlijks de derde garve is treckende.
0903 RA Bred.497
17100408
Joost Simmelink ende Aeltjen Broerink ehelieden, bekennen schuldigh te sijn aen Jan Eppenhoff en
sijn huijsvrouw bovens voorgaende obligatie een somma van 125 car.gl., heerkomende deels
wegens sodanige 50 daelders als comparanten van wijlen Geert Kocken d.d. 10-11-1696 hebben
genegotieert, en nu door Hendrik Mennink en zijn huijsvrouw an Jan Eppenhoff sijn overgegeven,
deels wegens afgehaelde waere luijt daer van gehoudene afrekeninge, belovende comparanten
daervan s'jaerlijks ende alle jaeren tegens 4 per cento den intresse te betalen en verbindende haere
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goederen en in specie haeren goerden bij en aan het huijs Simmelinck in Medeho kerspel
Wenterswik gelegen.
0904 RA Bred.497
17100522
Gerrit ter Horst en sijn huisvrouw Elsken bekennen wegens ontfangene penningen schuldigh te zijn
aen Herman ten Beitel een somma van 300 gl. car. Hollants, welcke penningen hij comparant
aenbelooft s'jaerlijks ende alle jaren tegens 4 pro cento te willen verhandgelden tot den tijd der
afloose toe, stellende te generalen onderpande sijn persoon ende goederen, ende speciaal seker
hem toebehorende stucke landes op het Kornder tusschen Thieenk ende Steggher land, met het
eene aen het velt ende met het andere einde aen het Thieenks Pas schietende, in sijn limiten onder de
boerschap Meddehoo notoirlijk gelegen.
0905 RA Bred.497
17101204
Verkoop door Geert Lammerdinck, Harmken sijne huijsvrouw, an Harmen Knickers, Berndeken
sijne huijsvrouw, van hun eijgendomlick toebehoorende goedt de Stroetsteede genaemt, in de
boerschap Meddehoe kerspel Wenterswijk gelegen, sijnde vrij en allodiaal goedt, uijtgesondert lants
en nabuijrlijcke schattingen, als mede het roockhoen nevens den tins, breeder bij de coopcedulle te
verneemen.
0906 RA Bred.436; fol.26v t/m 28v
17110612
Dr.Adolph Hendrik Putman, volmr. van vrouwe van Regteren tot Westervelt c.s. ') transporteert aan
Wijnold Schutte en erven hun zaktiende, gaande uit de goederen Balkenschot, Dieterink, Beernink,
Horstman, Wesselink en Heerdink in de boerschap Meddehoe gelegene, also den voors. tiende van
zijn onderhevige leenpligtighied aan den vorstendom Gelre vermoogens resolutie van den Hove van
Gelderland met consent van de Rekenkamer de dato 17-10-1710 is ontheft.
') In inv.nr.461 staat hier: volmr. van de momberen van de onmundige kinderen van den Hoog en
Welgbr.Heer en Vr. van Lintelo tot de Marsch.
0907 RA Bred.436; fol.28v en 29r
17111204
Willem te Barkel, mede voor zijn huisvrouw Hilleken Harberts, bekent aan zijn schoonzoon Gerr.ter
Horst en dochter Elsken te Barkel te hebben getransporteerd de hun eigendommelijk toebehorende
Barkelstede, in huis, goordens, plaggenvrede en veen bestaande, jaarlijks met een rook- en met een
vastelavond hoen bezwaard, in de boerschap Meddehoe gelegen.
0908 RA Bred.436; fol.29r
17111204
Gerrit Stammers, mede voor zijn absente huisvrouw Elsken ten Barkel, bekent schuldig te zijn aan
Herm.ten Beijtel wegens opgenomen geld 300 glns. hollants tegen 4 percent 's jaars te
verpensionieren. Beide partijen kunnen aflossing vragen een vierdeldeel jaars voor de verschijnsdag,
voor het eerst op allerheijlige 1712. Een en ander geschiedt onder verband van zijn persoon en
goederen, in specie zijn toebehorende Barkelstede in huis en goorden bestaande neffens de
melioratie van het land, soo hij Harm.ten Beijtel al rede in pandschap is besittende.
(20-5-1721: Harmen ten Beijtel bekent van nevenstaande obligatie met den intresse voldaan te zijn,
derhalve rojement).
0909 RA Bred.549
17120219
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Engbert Ilbergh (wed.naar van Beerndeken Koninck) en Jenneken Havekes (weduwe van Hindrik
Schuirinck) leggen maeghscheidingen over, omdat zij willen huwen. Uit de maeghscheidingen blijkt
dat zij "met harer kinderen bloed omen ende bloedmombairen wegens hares kinderen olderlijk goed
hebben afdragt gemaekt". Cuine Mentinck en Harmen Koninck zijn bloetomen en mombaren van
wijlen Beerndeken Koninks naergelatene kinderen; Frerick en Teunis Schuirink zijn bloedomen en
mombairen van wijlen Hindrik Schuirinck naergelatene kinderen, t.w. Frerik en Teunis Schuirink.
0910 RA Bred.436; fol.33v en 34r en v
17120304
Bernd te Manschot en absente huisvrouw Mette ten Oosterholt, Lammert ten Poelhuis en huisvrouw
Wijgmoet Boijnk, Will. ten Hoeve en huisvrouw Hindersken Wigerink, Hindr.te Manschot en
huisvrouw Lijsken Wiggerink, Ber.Diepring en huisvrouw Jenneken ter Hoeve, Ber.Mensink en
huisvrouw Geesken en Hendr.Wissink hebben getransporteerd aan Johan Alexander Fargarson en
Johanna van Boekholt, erfgenamen van haar moeder Geertr.van Boekholt, haar regt geregtigheit en
eijgendom (9/14e parten) van het erve ende goet de Hoeve in Meddeho conform koopcedule van
26-4-1704.
0911 RA Bred.461; fol.249r
17120316
Cautie bij Herm.Oostendorp de klagte van den fiscael wegens het holthouwen tegens hem aengelegt
verburgt stellende tot cautie sijn persoon en goederen in specie sijn gesaey mest en mestregt, voorts
ingedoemte des huyses, waegen en ploeg peerden en beesten, als breder bij de acte van den 17
Novbr.1711. Geregistrt. den 16 Meert 1712.
0912 RA Bred.167; fol.308v en 309r
17120614
Bern.Wisselink, volmr. van Peter Hieronymus Ripperda, heer tot Beurse, Pettekum en
Heerjansdam, refereert hoe dat zijn principaal aen Wander Esselink wegens agterstandige
jaergelden tot martini 1711 incluis bij afrekeninge met Hendr.Dulmers q.q. naestleeden 9 juni
gehouden, al nog ten agteren zij een somma van 279 guldens 5 stuivers. Wander Esselink is,
ongeagtet de menigvuldige aenmaeningen, in gebreke gebleven om te betalen. Daarom wordt nu
door comparant gepeindet op ende aen alle gereede goederen van Wander Esselink, bestaende in
peerden, koeijbeesten en ander levendig vee, kooren op het lant, mest en mestregt, voorts op ende
aen alle gerackheit ende ingedoemte des huijses, waegen, ploeg, met al het bouwgereetschap, item
soo gaerden als grasgewas, om daeruijt betaelinge te mogen erlangen.
0913 RA Bred.436; fol.45v en 46r
17120618
Wander Esselink, gehuwd met Willemken Esselink, geeft te kennen dat zijn landheer, de Heere van
de Beurse (Ripperda) gepeindet heeft op alle zijne gereede goederen om voldoeninge te hebben van
agterstandige jaargelden ter somma van 279 gln. 5 str. buijten de jaargelden ad 24 glns. van dit
lopende jaer met martini 1712 verscheenen. De landheer wil met hem geen langere patientie hebben,
maar wil een gerigtelijcken verkoop. Esselink wil, ter voorkoming van al sulke kosten, aan de
landheer cederen al zijn gerede goederen bestaende in peerden, hoeijbeesten en ander levendig vee,
koren op het lant en gras in den gaerden, mest en mestregt, grasgewas, waegen, ploeg met al het
ander bouwgereetschap, voorts ketel, pot ende het ander gerackheit ende ingedoemte des huijs,
voorzover dezelve in minderinge van vooraengetogen schuldpost ende kosten mogen verstrecken.
0914 RA Bred.436; fol.47v en 48r
17120802
Joost Simmelink en huisvrouw Aeltjen Broerink verklaren schuldig te zijn aan Jan te Kortschot 125
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daelders luit geregtelijke vestenisse en daarbij alnog opgenomen te hebben geld, zodat de schuld nu
tezamen beloopt 250 gl. hollands, belovende jaarlijks te verhantgelden met 5 per cento. Zij stellen
tot onderpand een stuk boulant opgevehr van 3 scepels gesaeij den Bonenacker benoemt, benevens
de Goosens Mathe gelegen, alsmede een perceel hooijgront, de Hofstees hegge benoemt, achter
Simmelink gaerden in buurschap Meddeho en onder het goet Simmelink gelegen.
0915 RA Bred.436; fol.52r en v
17121021
Gosselink Klein Poelhuis en huisvrouw Tonnisken Illeberg bekennen 250 glns. schuldig te zijn aan
Jan te Kortschot en diens huisvrouw. Hiervoor zal Jan te Kortschot voor comparant tegens
aenstaende Kersmis aen Tienck in Meddeho betalen 150 glns.; de overige penningen zijn door
comparant ontvangen. De schuld is verpensioneerd tegen 4 per cento. Als onderpand wordt gesteld
het aan comparanten toebehorende huis en gaerden aen Klein Poelhuis in Meddehoe gelegen en een
stuk land op den Huppeler esch ad ongeveer 9 spints gesaeij aen Lambert Poelhuis lant gelegen, met
het eene eijnde aen den weg en het andere aen Hemink Stam scietende.
0916 RA Bred.168; fol.17r
17130311
Hendrik Walien Willems heeft luit obligatie van 20-9-1708 wegens opgenomene penningen van
Geert Beusink en Hilleken zijn huisvrouw te vorderen een som van 50 guldens. Omdat hij daervan
geen betaelinge heeft konnen erlangen, versoekt hij peindinge op en aen een seker stuk boulant
opgevehr een molders gesaeij groot, op den Hijnck Esch in Meddehoe gelegen, voornoemde Geert
Beusink en zijn huisvrouw toestendig, om daer uijt de voorschreven somma met de daarop verschenen intresse te mogen erlangen. Het gericht accordeert deze peinding.
0917 RA Bred.436; fol.75v en 76r
17130510
Herm.Crabbenborg, burgemeester tot Ligtenvoorde, als volmr. van de heer Johan Alexander
Fargarson, wonende in Suriname, cragt constitute d.d. 3-5-1713 voor de magistraat van Arnhem
gepasseert, voorts juffer Johanna van Boekholt, geassisteert met Hermen Crabbenborg als haar
momboir, bekennen gecedeert te hebben aan Hendr.Walien Willemsen de geregte halfscheit en aan
Derk Sevink een sevende gedeelte van het goet ende stede de Hoeve in buijrschap Meddehoe
gelegen, bestaende in huis, scoppe, hoven, gaerden, boulant, weijdegront, inslag, heggen, wallen en
plaggenvree, als mede holtgewas conform koopbrief d.d. 8-3-1712.
0918 RA Bred.436; fol.78r
17130519
Lamb.ten Poelhuis en zijn huisvrouw Wijgmoet Boeijink verklaren te hebben gecedeert aan Teube
ten Kolenbarg en diens huisvrouw en erven een stukje boulant op den Hijnck Esch, boerschap
Meddeho, tussen Hijnk en Beusink lant gelegen.
0919 RA Bred.436; fol.80v en 81r en v
17130703
Erschenen Hendr.ten Boom en Geesken Roerdink, ehelieden, wonende op Roerdink in Meddeho.
Zij zijn tegenwoordig wegens haer misfortuin niet in staet, om aan Teunis en Stijntien Roerdink,
haere respective kinderen en stiefkinderen met gelde te voldoen, sodaenige pretensie als haere
voornde. kinderen wegens haer vaderlijk goet bij magescheit van den 25 Junij 1692 van haer te
pretenderen hebben. Dat oock den beurder der verpondinge Dav.Wijgink haer onlangs soude
hebben laeten executeren, bij aldien haeren soon Teunis Roerdink (gehuwd met Aeltien) voor desen
agterstant niet was borge geworden, gelijk ook die selve aenneemt om aen de heere Rentmeester
van Hasselt de agterstandige jaergelden en domeijnenschult te betaelen, ende dan vorders alle
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heeren schattingen te voldoen. Zij zijn onvermogent en door de daarop gevolgden ouderdom niet
meerder in staet om haer verplichtingen te voldoen. Zij dragen nu aan Teunis Roerdink en huisvrouw
over alle haere gerede goederen, bestaende in levendige have en bougereetschap c.a. met allen
vorderen inboedel des huijses, voorts all haer koorn ende gesaeij op het lant, mest en mestregt, tot
voldoeninge van Teunis Roerdinks filiale contingent, bij het voornde. magescheit hem aenbelooft,
onder beding dat hij niet alleen sijn suster Stijntien agtervolgens het magescheit sal contenteren, neen
maer oock, dat hij de andere heren schattingen ende jaergelden sal betaelen, ende met quitantien
bewijsen ende hun comparanten van nu af aen daer van libereren. Daerenboven sullen dese jonge
ehel. gehouden sijn om die comparanten haer leven lank in kost en klederen te verplegen ende te
onderhouden,ook naer dode haer naebuerlijk ter aerden te bestaeden.
0920 RA Bred.436; fol.85r en v
17131020
Wolter Beernink en Maria Magdalena Broekmans, ehelieden, bekennen gecedeert te hebben aan
Hendric Esselink en Femia te Rijt, ehelieden, haerer comparanten toebehorende boustedeken het
Kievitskamp gnt., bestaende in een huis met daer bij liggent lant en houtgewas, in boerschap
Meddeho gelegen, zijnde vrij en allodiaal, soo en als het den comparanten voor desen van Rudolph
Johan Schalen, Gertruit Bredenbroek, neffens Antonia Meulemans wed. van Lucas Schalen, hebben
aengekoft.
0921 RA Bred.436; fol.88r en v
17131201
Berend Cocks en zijn huisvrouw Geesken bekennen schuldig te zijn aan Jan Eppenhoff wegens
gepasseerde obligatie en gehoudene afrekeningen en op heden ontfangene penningen een som van
250 car.glns., te verrenten tegens vijf per cento per jaar, het eerste jaar op 1-12-1714
verschijnende, onder speciaal verbant van haer wettigen eijgendom van het goet en erve Cocks in
de bourschap Meddehoe, bestaende in huijs, hof, bouwlant, weijdegront c.a.
(19-10-1715: Jan Eppenhof verklaart van deze obligatie voldaan te zijn).
0922 RA Bred.436; fol.97r
17140215
Berend Stammers en Jenneken Kocks ehel., Willem ten Haege en Elsken Wormscamp ehel.,
Hendric Wormscamp en zijn huisvrouw Jenneken, voorts Willem Schoppers en Teube ten
Grotenhuis als bloedomen en momboiren van Hendric, Teube en Engele Stammers, bekennen te
hebben gecedeert en opgedragen aan Bos Jan, Jan te Giffel, Willem Schurink en hun erven, seker
stucke lants den Bredenbos en twee stucken op het Roukempken in Meddehoe.
0923 RA Bred.436; fol.103v en 104r
17140315
Jannes Lebbink en Catarina Elisabet Speckin, en Jan Deenink en Dersken Lebbink, bekennen voor
een wel betaalde somma geldes in eenen steden, vasten en eeuwigduijrenden erfcoop in eijgendom
overgelaten, verkoft en gecedeert te hebben an Jan Garverdink den jongen en zijn huisvrouw, hun
eijgendomlijcken groen ofte grasgront tussen de Hofse, Jan Rauwers toebehorende en den
Vogelpoel notoirlijk gelegen, schietende met den eenen eijnde aen Boeink mate en met den anderen
eijnde aen Garverts Bulten in de buijrschap Meddehoe gelegen.
0924 RA Bred.436; fol.104v t/m 106r
17140321
Conraed Henric Westenberg, geassisteerd met dr.Jan Westenberg zijn broer, geeft over acte van
reciproqueele betugtiginge tussen sijn zal. ehevr. Aleijda Wijgink en hem comparant binnen Nede op
11-1-1714 gerigtelijk geconstitueert en gemaakt, waerbij hij comparant is betugtiget in alle sijnes
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afgestorven vrouwes gerede en ongerede goederen en consequentelijk sijn sal. vrou bij haer leven
gehad en afstervende naegelaeten heeft; betreft het erve en goed Boijnk in Meddehoe in de
Leursijdt gelegen. Omdat zijn vrouw den 30 Jan. laestleden is komen te overlijden soo wilde compt.
van de betugtiginge insinuatie en relatie gedaen hebben.
Uit de daarna opgenomen tekst van de akte van tugt blijkt dat in een clausule in de huwelijkse
voorwaarden van 27-4-1689 is opgenomen dat de eigendom van het geregte vierde part der
respect. comparanten gerede en ongerede goederen, obligatiën etc. bij den langstlevenden in
volkomen eijgendom en possessie voor eeuwig en altoost behouden wordt.
0925 RA Bred.436; fol.111r en v
17140430
Geert Boijnk, bouman op Beusink, weduwnaar van Hilleken Beusink, bekent schuldig te zijn aan
Hendric Walien Willems en erven een som van 115 guldens, herkomende wegens een obligatie ad
50 guldens, waar voor peindinge is gedaan in martio 1713, voorts wegens verstrekte penningen,
waar mede Berend Wiggerink wegens heren penningen is worden betaelt en de rest wegens heden
ontvangen penningen. Een en ander te verrenten tegen 6 per cento 's jaers, zullende het eerste jaar
op Maij 1715 verschenen zijn. Als speciaal onderpand dient een stuck boulant van ongeveer 4
schepels gesaaij, gelegen in den Hijnck Esch in de boerschap Meddehoe.
(24-6-1717: Hend.Walijen Willems bekent van nevenstaande obligatie voldaan te zijn).
0926 RA Bred.436; fol.115v en 116r
17140511
Hermen Maes en Aelsken Lijsenbos, ehelieden, bekennen schuldig te zijn wegens opgenomene en in
baren gelde ontvangen penningen aan Hendrik Walien Willems en erven, een som van 300 caroli
guldens, belovende deze jaarlijks te verrenten tegen 6 per cento, echter met dat beding dat, indien
de interesse op de verschijnsdag of uiterlijk binnen 3 maanden daarna wordt betaald, met een rente
van 5 ten honderd zal kunnen worden volstaan. Tot onderpand dienen hun personen en goederen en
in specie hun vierdepart van de Maesstede in de buurschap Meddeho, soo en als comparanten het
selve aengeërft is, en bestaande uit huis, hof, gaerden, boulant, hooij- en weijdegront, zo als het
selve in het geheel van comparanten bewoond en gebruikt wordt.
(14-6-1725: De weduwe van Hend.Walien Willems bekent van deze obligatie voldaan te zijn).
0927 RA Bred.436; fol.118r t/m 119r
17140524
Aeltien Immermans bekent schuldig te zijn aan Judit Moiderman, weduwe van Jan Brouwers te
Deventer, een som van 115 guldens, herkomende wegens het restant van eene schult en daer op
gelopene intresse en kosten, van haeren soone Berent Hakkenbroek aen gedagte weduwe wegens
geleverde wahren ten agteren, soo de comparante bij desen die als haer eijgen aenneemt, belovende
deze jaarlijks te verrenten tegen 5 per cento. Tot onderpand dienen alle haere gerede en ongerede
goederen, speciaal haar geregte derde deel aan het erve en goed Steenkamp in de buurschap
Meddehoe, met al zijn onderhorige landerijen, bos, hooi- en weidelanden.
0928 RA Bred.436; fol.130r en v
17140628
Berent Wormskamp en Jenneken Kocks, ehelieden, voorts Willem ten Hagen en Toebe ten
Grotenhuis als momboiren van de onmondige kinderen van wijlen Jan Wormscamp, bekennen
schuldig te zijn wegens opgenomene en in baren gelde ontfangene penningen, aan Gerrit Kevescamp
een som van 275 guldens, welke penningen zijn geemployeert tot betaelinge van Hendric Deterink,
die de wettige pretensie al rede gehat heeft, belovende jaarlijks 3½ per cento intresse te betalen.
Comparanten verbinden in specie een stuk boulant op het Roukempken, naast Roukamps en Jan te
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Giffels land in de buurschap Meddehoe.
(14-10-1723: Jan Keveskamp als erfuiter van de boedel van zijn broer Gerrit Keveskamp, bekent
van nevenstaande obligatie voldaan te zijn).
0929 RA Bred.436; fol.130v en 131r
17140628
Berent Kocks en Geesken sijn huijsvrouw bekennen wegens opgenomene en in baren gelde
ontfangene penningen, deels wegens gekofte en geliquideerde winkelwahren, schuldig te zijn aan de
gebroeders Jan en Willem Walien een som van 250 caroli guldens, jaarlijks tegen 5 per cento te
verrenten. Comparanten verbinden hiervoor hun personen en goederen en in specie haere
eijgendomlijcke behuijsingen, hof en gaerden, met den camp te saemen onder de Kockes stede in
Meddehoe gehorende, als mede een molder saet lant midden op het Konder in de buurschap
Meddehoe gelegen.
(10-10-1715: Jan en Willem Walien bekennen van deze obligatie voldaan te zijn).
0930 RA Bred.436; fol.131r en v
17140628
Berent Kockes in Meddho en Geesken, ehelieden, bekennen wegens opgenomene en in baren
gelde ontfangene penningen, schuldig te zijn aan Jan te Giffel en Aelken te Roskamp, ehelieden, een
som van 250 guldens, jaarlijks tegen 4 ten honderd te verrenten. Zij verbinden hiervoor hun
personen en goederen, in specie een molder gesaeij boulant het Konder benoemt, bij Kocks huis in
Meddeho nae de sijde van het velt gelegen.
(19-12-1715: Jan te Giffel bekent van een en ander voldaan te zijn).
0931 RA Bred.550
17140726
Gerrit Hijink, weduwnaar van wijlen Fenneken Kevescamp, overgeeft inventaris van hetgeen hij met
zijn vier onmundige kinderen bezit, omdat comparant genegen is in een tweede ehe te treden.
Mombairen over de vier kinderen zijn Berent en Tonnis Kevescamp, als bestevaeder ende ook der
kinderen.
0932 RA Bred.550
17140824
Harmen Kleijn Poelhuis, weduwnaar van wijlen Geertien Hoebinck, overgeeft inventaris van hetgeen
hij met zijn dogter Willemken Kleijn Poelhuis bezit, omdat comparant van plan is te verandersaeten
met Harmken Oonck. Mombairen over Willemken zijn Berent en Willem Hoebinck, als bestevaeder
en oom van het kind.
0933 RA Bred.168; fol.299r t/m 300v
17141001
Dr.Spanker als volmr. van Anna van Hummel, weduwe van den ceurnoot Jan ten Bengevoort, geeft
te kennen hoedanig deselve bij liquidatie met haeren bouman Geert Beusink d.d.
18-1-1711 ten agteren gebleven is, soo wegens jaergelt als eene somma van 55 guldens 7 stuivers
en agt diensten met het span en sedert dato over de jaren van 1711 t/m 1714 op majo de diensten
daerinne gerekent eene somma te saemen van 210 guldens en dan nog het vlas en booter van 4
jaeren, mitsgaders die gevaledeerde verpondinge en dan nog als cessionaris van Cornelis Andries
Raesvelt eene somma van 89 guldens 18 stuivers, heerkomende van de berekende en betekende
boekschult en binnen jaerse groeven bieren, en dan ook als cessionaris van Wijnolt Schutte eene
summa van 32 guldens 15 stuivers. Omdat comparant bij wegen van goetheit geen betaling weet te
verkrijgen wordt nu gepeindet op en aan de gerede en ongerede goederen van Geert Beusink als
wel op 3 schepel gesaaij op den Hijink Esch in Meddehoe, of wel de melioratien van dien aen
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Hendric Walien Willemsen verbonden, voorts op het gesaeij in en op den lande, mest en mestregt,
paerden, besten en alle gerakheden des huses.
0934 RA Bred.461; fol.251r en 251v
17141109
Op den 9 Novbr.1714 erschenen voor mij onderssn. lanscriver alhier ter secretarie Dr.Meis q.q.
vertoonende den origineel geschrift in dato den 11 Martij 1713 tot Wenterswijk opgerigt,
versoekende dat het selve van woorde tot woorde, alhier moge geregistreert worden, quod obtinuit
luijdende het selve geschrift van woorde tot woorde als volgt.
Alsoo den Heer Jonkeren Baron Derk van Dunnewolt, heer tot den Balkenschot etc. sig bij ons
Hendric ten Bengevoort en Gesina Meis ehel. als pandholders van de Havesate Balkenschot cum ap
et dependentiis heeft geaddresseert, om die selve te willen redimeren, ten gevolge van dien van ons
versogt exhibitie van den alingen pa(n)dpennink waer voor ons die Havesate voornt. is worden
verhijpothiseert, ende autichriseert, soo is 't dat wij die selve van post tot post hebben naegesien,
ende met den Heer Baron voornt. bevonden begroot te zijn, soo van judiciele acten van transport,
van hypothecatie, als extra judiciele vrijwillige gepasseerde en afgegevene hantschriften, soo wegens
uit geloste, als verschotene penningen als andersints ter somma van seven duisent vijf hondert
car.glns., segge 7500 car.glns., den gln. ad 20 strs. hollants, welke penningen ons gerestitueert ende
erlegt zijnde, soo is 't dat wij onderssn. alhoewel ongeholden en casu quo in cas van geen restitutie
sonder praejudicie van ons goet hebbent en verkregen regt, het welke wij in sulken val wel expresse
zijn reserverende, aenbeloven de selve Havesate in allen delen soo ende als wij die selve jure
emptionis et authichrisers tot bis hero gebruikt hebben, te willen wederom restitueren, ende ons in
allen delen weder weerloos maken, sonder aen dit ofte dat parceel eenig het minste regt te willen
reserveren, oirkond opte handen Wenterswijk den 11 Meert 1713. was gtknt. Derk van Dunnewalt,
Hendr.ten Bengevoordt, Gesina Meis, Joh.Jac.Meijs test.
Dat dese copie alhier uit het originale ten protocolle is geregistreert en op dato voorsn. sulks
betuge bij desen.
Will.Sigism.Hecking landscr.
0935 RA Bred.168
17141122
22-11-1714 t/m 14-3-1715: David Wygink doet peinden Harmen Loitink voor een suijvere
obligatie van 200 glns. heerkomende van Heren schattingen; Harmen Loitink doet pantkeringe onder
voorwentsel van gedane betaling; in sommige zittingen wordt Harmen Loitink vertegenwoordigd
door zijn zoon Gerrit Loitink (bij impotentie des vaders). Petrus Hieronimus van Ripperda, heer tot
de Beurse, Petkom en Heerjansdam, mengt zich in de zaak wegens agterstandige pagtpenningen en
jaergelden van Harmen Loitink; voorts mengt zich in de zaak Hendric ten Bengevoort i.v.m. een
schuld van 440 guldens volgens akte van 17-5-1694 die Harmen Loitink nog heeft te betalen; er
komen voorts nog diverse andere schuldeisers, zoals Gerrit- en Hendric Loitink (wegens loon als
knechten), Aeltien Bergerbos en Geertruit Ariens. Vervolgens vindt verkoop plaats van de
inventaris, waarbij opsomming van al 't verkochte met vermelding aan wie en voor welk bedrag.
0936 RA Bred.168; fol.362v t/m 363v
17141210
Scholte Jan toe Roerdink geeft te kennen hoedanig dat Hendrika Rijckers, huisvrouw van Jan
Ubbink, haer onderstaen heeft om op 9-11-1714 den comparant voor het Stadgerigte van Groenlo
lasterlijk te diffameren, als dat sij op 28-6-1714 aen eene Hendrine Raesvelt, weduwe van eene
Carst van Berlijn verweeten hadde, dat zij weduwe met Scholte Jan Roerdink vleeselijcke
gemeenschap gehad hadde. Hij duldt dergelijke agterbaxe en eerroerige woorden niet en versoekt
arrest op sekeren tiende uit het goet Lammerdink, den Lammerdinksen tiende genaamd.
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0937 RA Bred.436; fol.149r en v
17141215
Wijnolt Schutte en Margaretha Vijths, ehelieden, Nicolaes van Wullen en Margrieta Schutten,
ehelieden, voorts Jasperina Schutte met dr.Vith Spanker als haar momber, voorts Jan ten
Bengevoort en dr.Spanker als momberen van Anna Cornelia Schutte, onmundige dochter van
Wijnolt Schutte en wijlen Derksken, bekennen voor eene wel betaelde somma geldes ad 1119
guldens in eenen steden, vasten, onwederroepelijcken en eeuwigduurenden erfcoop gecedeert en
overgedragen te hebben aen Severijn Huijnink, borgemeester en ontfanger der verpondinge tot Ligtenvoorde en huisvrouw Anna Maria ten Bengevoort een koren saktiende gaende en liggende uit en
op de goederen Balkenschot, Dieterink, Beernink, Horstman, Wesselink en Heerdink, alle in de
buurschap Meddeho gelegen, nergens anders mede belast dan met gemene Heeren en Lants lasten,
te weten 8 guldens 6 stuivers en 12 penningen in ordinarisse verpondinge, en soo en als het de
comparanten bij cessie van den 12 Junij 1711 aengekomen is.
0938 RA Bred.437; fol.14r en v
17150507
Heer Johan Herman van Graes en vrouwe Anna Christina van Kerkerink tot Stapel, ehelieden, heer
en vrouw tot Loburg, Paetzlaer en Nienborg in het Stift Munster gelegen, bekennen dat zij hebben
ontvangen uit de executorio van die Haken Armen tot Ludinghausen en Sepperade in 't Stift Munster
1100 rijksdaelders tot 28 Munster schillingen het stuck, met belofte jaerlijks te verrenten met 4 per
cento. Zij stellen tot onderpand hun personen en goederen en in specie hun erven en goederen
Beernink en Wyberdink in Meddehoe en Brinkheurne gelegen, renderende het goed Beernink alle
jaeren 14 molder rogge, 11 molder boekweite en 17 guldens 10 stuivers aan geld, en Wyberdink 12
molder rogge 10 molder boekweite en 20 guldens aan geld.
0939 RA Bred.550
17150713
Jan ten Colenberg overlegt inventaris van hetgeen hij bij het leven ende doot van zijne overledene
huisvrouw Tonnisken ten Colenbergh heeft beseten en wat alnogh met sijn drij onmundige kinderen,
namens Willemken, Jenneken en Jan, voorhanden is. Hierbij o.a. ¼ part van den Clouwers Camp
en ¼ part van de Veene Maete.
0940 RA Bred.461; fol.252r
17151007
Schultbekentenis waar bij sijn Hwgeb.Heer Pieter Heronimus Ripperda Here tot Beurse, Pettecum
en Heerjansdam en desselfs vrouw Margreta Maria Beninga ehel. bekennen schuldig te zijn de
somma van vier duijsent caroli guldens aan juff. Catrina Everwijn en erven, te verrenten met vijff
deselver guldens soo ses weeken na den verschijnsdag betaalt worden anderssins ses en een qwart
percent; onder verbant van het havesaat de Beurse met al zijn onderhorige landerijen in 't kerspel
Wenterswijk Boerschap Meddo gelegen, als breder bij de obligatie van den 7 Oct.ber 1715.
(Dese obligatie sij gecedeert aen ds.Herm.van Santbergen gelijk te sien bij de acte van den 23
Oct.1716).
0941 RA Bred.169; fol.90r en v
17151011
Dor.Roller als volmr. van Gerhard Harmen Crater, medicinae dor. tot Munster als man en momboir
van zijn ehevrouw, geeft te kennen hoe dat de Hoog Welgeb. Heer Johan Herman van Graes tot
Loborg wegens een contract van houwlix affstant d.d. 21-1-1703 sigh monterende ter somma van
2000 rixdaalders nog ten agteren sij aen comparants principaels vrouw de somma van 500
rixdaalders met de daar op komende renten. Na minnelijke interpellatie is er van Van Graes tot
Loborg geen betaling verkregen. Daarom wordt nu gepeindet op sodanen regt en geregtigheijt als de
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heer Graes aan en in de goederen Santberg in Dorpboer voorts Warrierdink en Bennink in
Meddehoe heeft, om daeruijt te erlangen voldoening van voorschreven agterstant.
0942 RA Bred.437; fol.58v
17160514
Jan ten Hulsen en Enneken Poelhuijs ehelieden, Gerrit ten Hulsen, Jan Weenink en Christina ten
Hulsen ehelieden, Hendrick Sikken en Geertruijt ten Hulsen ehelieden, Maria ten Hulsen en Steven
Jan van Hengel als volmr. van Jan ten Hulsen wonende Amsterdam, bekennen in een steden, vasten
en eeuwigdurenden erfkoop overgelaten en verkocht te hebben aan Hendrick Maes en huisvrouw,
een stukje bouwland groot ongeveer 2 schepel gesaij met bijgehorende plaggenvree, so als
verkoperen haere voorsaeten het selve gebruijkt hebben, gelegen langs het Maesbroek en Elsmans
gaarden en voor een gedeelte langs Dunnewolts koeweijde ent eijndes aen Maas Hoff in Meddeho.
0943 RA Bred.437; fol.59v en 60r
17160528
Berent te Wormskamp en Jenneken zijn huisvrouw, Willem Scholten en Hendrick te Wormskamp,
Toebe ten Grotenhuijs en Willem ten Hage als momboiren over de onmundige kinderen van wijlen
Jan Stammers en Hermken ehelieden, bekennen in enen steden vasten onwederroepelicken erfkoop
gecedeert en getransporteert te hebben aan Jan Gulden en huisvrouw en erven hun eijgendommelijke Stammers steede in Meddeho, soo als lange jaren in gebruijk, te weten de helft en de andere
helft bij Ariens Huijs.
0944 RA Bred.437; fol.60r en v
17160528
Berent Koks en Geesken ehelieden, bekennen in eenen steden vasten en onwederroepelicken
erfkoop gecedeert en getransporteert te hebben aan Hendrick Esselink en Femmeken ter Rijt,
wonende te Vreden, hun eijgendommelijke stedeken Koks, bestaande in huijs, hoff, gaarden, bouwen weijlandt, holtgewas en plaggenvree in Meddeho gelegen en zulks volgens koopbrief d.d. 29-81715.
0945 RA Bred.437; fol.60v en 61r
17160528
Jan Gulden en Aaltjen ehelieden, voorts Tonnisken te Meddeholt met als momboir haar zoon Jan
Gulden, bekennen schuldig te zijn wegens opgenomene en in baeren gelde ontfangene penningen aan
Hendrik Walijen Willems en huisvrouw een som van 450 guldens, te verhantgelden tegen 5 percent
per jaar. Zij verbinden hiervoor in specie haer eijgendommelijke Stammers stedeken en het halve
stedeken Meddeholt, tesamen in Meddeho gelegen.
(gerojeert den 7-11-1726).
0946 RA Bred.437; fol.75r en v
17160913
Hendrik Dulmer, rentmeester der havezate Beurse als volmr. van Pieter Hironimus Ripperda en
Margareta Maria Beninga, ehelieden, heer en vrouwe van Beurse, Pettecum en Heerjansdam,
verklaart dat zij schuldig zijn aan juffr.Catrina Everwijn 4000 caroli guldens, zijn principalen
aangeteld op 7-10-1715, jaarlijks te verrenten met 6¼ gelijke guldens van het honderd, maar
wanneer de rente binnen 6 maanden na de verschijnsdag wordt voldaan met 5%. Principalen
verbinden hiervoor hun personen en goederen, in specie de Havesate Beurse met alle daartoe
behorende bouwingen en holtgewassen, bouw- en weijlanden, broeken en bossen en wat generalik
bij de pagters of bouwlieden van dien gebruikt wordt met name de Wiltkamp, den Beursen Es, den
Lookamp, de Heerdingmaet, de Vogelpoel, het Haeffken, Wesseling, Tijshuis, Rouwkamp,
Wennink, de Beeke, Landen bij Willem Esseling, die Greever, Voortman, Berent Lemmenes,
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Hendrik Lemmenes, Jan de Giffel, Illeberg, Willem van Eerden, Loitink, Lentink, Harmen Slijpert,
en andere in pagt gebruijkt.
(7-10-1716: Juffr.Catrina Everwijn verklaart van nevenstaande obligatie door Ds.Hermanus van
Santbergen voldaan te zijn).
0947 RA Bred.437; fol.78r
17161023
Hendrick Dulmer als volmr. van juff.Catrina Everwijn compareert om aen en ter erflicken behoeve
van Ds.Hermanus van Santbergen en Elisabeth Marcus ehelieden te cederen sodane obligatie ad
4000 guldens als zij heeft van Pieter Hieronimus Ripperda en Margareta Maria Beninga, ehelieden,
heer en vrouwe van Beurse, Petkum en Heerjansdam. Ds.van Santbergen heeft het volle kapitaal
aan Catrina Everwijn voldaan.
0948 RA Bred.437; fol.90r en v
17170507
Aaltjen Immerman, weduwe van Abram Hackenbroek, geassisteerd met haar zoon Berent
Hackenbroek als haar momber, voorts Jan Velders en Enneken Immerman ehelieden, bekennen in
eenen onverbrekelicken eeuwigduirenden erffcoop verkoft te hebben aan Jan den jongen bouwman
op Steenkamp en Fenneken Stottelers ehelieden, 2/9e parten van de cavenstede Steenkamp, te
weten huijs, gaarden en bouwlant, uijtgesondert de landerijen het Hasselt en Huffeler benoemt, zoals
cedenten het van haeren zal. broeder Adam Immerman, gewezene pastor tot Halhuijsen is aengeerft,
gelegen in Meddho en dit conform de op 11-11-1716 opgemaakte koopbrief.
0949 RA Bred.437; fol.90v en 91r
17170507
Hendrick ten Bengevoort en Gesijna Meijs, ehelieden, verklaren verkoft en opgedragen te hebben
aen Derk Sevinck hun geregte helfte van de Steggermate, met de ene zijde aan Dieters grond en met
het andere einde aan de Seevink Stegge in de buurschap Meddeho gelegen, nergens anders mee
bezwaard dan met ordinaire heren en lants lasten off met sodaene last als de wederhelfte, soo hij
Seevink selfs possedeert, beswaart is.
0950 RA Bred.437; fol.92r en v
17170518
Aaltjen Lijsenbos, weduwe van Hermen Maas, als boedelhouderse, bekent buiten en boven
sodanige geregtelicke vestenisse ter somma van 300 guldens ten profijte van Hendrik Walijen
Willems als d.d. 11-5-1714 gepasseert is, alnog wegens op heden opgenomen penningen schuldig
te zijn aan Hendrik Walijen Willems een som van 164 guldens, jaarlijks te verrenten tegens 6
percent. Zij verbindt hiervoor haar persoon en goederen, in specie den geregten eigendom soo sij
met haere kinderen is besittende van het Maesstedeken, bestaande in huis, hoff, gaerden, bouw-,
hoeij- en weijdelant en holtgewas, in Meddeho gelegen.
(17-6-1725: De weduwe van Hendrik Walijen Willems bekent van nevenstaande obligatie voldaan
te zijn).
0951 RA Bred.437; fol.97v
17170621
Berent Immerman en Anna Kuijpers, ehelieden, bekennen in eenen eeuwigen onverbrekelijken en
eeuwigduurenden erfkoop gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Jan Steenkamp en
Fenneken Storteler, ehelieden, het 1/9e gedeelte van de cavenstede Steenkamp, bestaande in huijs,
hoff, holt, gewas, twijg, weijdegront, inslag, so en als deselve in de boerschap Meddeho is gelegen,
waarvan de kopers zelf 2/9e gedeelten bezitten. Verkoperen hebben het 1/9e gedeelte van de heer
Adam Immerman, pastoor tot Hulhuijsen, geërfd.
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0952 RA Bred.437; fol.98r en v
17170624
Geert Boeijinck op Beusink, weduwnaar en boedelhouder van Hilleken Beusink, voorts Steven Jan
van Hengel en Marcus du Pre als mombaren van de onmondige zoon van vorengenoemden,
bekennen gecedeert en opgedragen te hebben aan Davit Wijgink seker stuk bouwlant, ongeveer
groot een molder gesaij, op den Hijinckesch tussen Cronien en Bruggers lant in Meddeho gelegen.
0953 RA Bred.437; fol.109r
17171216
Marcus du Pre en Garrit Willink, de eerste als gemachtigde van de Hoogwel Geb. Charlotta
Mechtelt van Duits geb. Bot, gewesene douariere van sijn Hoogwel Geb. Heer Jacob van Munster,
en de tweede als gemachtigde van de Hoogwel Geb. Johan Ferdinand van Spittael en de
Hoogwelgeb. vrouwe Margreta Sybilla Louwisa van Munster, heer en vrouw tot Kregtink,
compareren.
De eerste gemachtigde verklaart verkocht te hebben aan Davit Wijgink als cessionaris van
dr.Harmen Johan Satink, de eigendom van het halve goed Horst in Meddo. De tweede gemachtigde
verklaart verkocht te hebben aan Davit Wijgink de eigendom van de wederhelft van het goed Horst
en voorts de halfscheijt van den pantpenninck in den Cloppers gaarden ad 100 daalders, alsmede
de halfscheijt des hebbenden regts aen Wormerscamp, alles in Winterswijk gelegen.
0954 RA Bred.437; fol.124v
17180519
Aeltjen Immermans, weduwe van Abraham Hackenbroek met haar zoon Beerend Hackenbroek als
haar momber, bekent wegens opgenomene en ontfangen penningen aan Derk Schutte, koopman tot
Oedink, schuldig te zijn een somma van 300 guldens, jaarlijks te verrenten tegen 5 guldens ten 100
of daarvoor koorn van het goed en erve Steenkamp te leveren, hetwelk dan naer mark gank sal
gereekend worden. Zij verbindt hiervoor haar plaats Steenkamp in Medeho gelegen.
(15-10-1728: Derk Schutte tot Oedink bekent van nevenstaande obligatie voldaan te zijn).
0955 RA Bred.170; fol.149v
17180707
Dor.Satink als volmr. van Davit Wijgink doet peijndinge op het goet en erve de Walvaert, gelegen in
de buurschap Meddehoe, wijlen Berent Wiggerink en desselfs huijsvrouw Hinders Roerdink
toebehorende, en sulks om te hebben betalinge eerst van een capitale somma van 90 guldens tegens
5 pro cento van comparants principaal genegotieert luijt eijgen hantschrift van wijlen Berent
Wiggerink.
0956 RA Bred.437; fol.132r t/m 133r
17180707
Jan Ubbink en Hendrina Rijckes, ehelieden, Jan Evers en Wendele Sluemers ehelieden, bekennen
ieder voor sijn regt en aengedeelte in eenen vasten en onwederroepelijken erfkoop verkoft te
hebben aan de heer Hendrik Colonius, oud-borgemeester tot Groenloo 2/3e parten van den garff en
bloedigen thienden van het gehele erf en goed Lammerdinck, aan Heren Gedeputeerde Staten der
Graefschap Zutphen toebehorende, gelegen in de boerschap Meddehoe.
0957 RA Bred.437; fol.135v en 136r
17180708
Erschenen Jan Berend Immerman en wolde bij desen voor het goede comportement van sijnen soon
Peter, foerier onder de Compagnie van de heer Overste Luitenant van Spar onder de troupen van
sijn Hoog Forstelijke Genade van Munster etc.etc. tot Vreden guarnisoen houdende, ofte voor eene
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summa van 469 guldens Hollands hebben verbonden en verhypothijseert gelijk hij doed mits desen
sijn haven ende goederen in genere, en in specie sijn eigendommelijk goed Steenkamp, Huffeler en
Hasseld, comparant bij maegscheidinge in dato den 7 Jan.1695 toegevallen, zijnde vrij en allodiael
teste prothocollo, uitgesonderd s'Heeren en Landslasten, kennelijk in hare limiten in de boerschap
Meddehoo onder Wenterswijk gelegen, om sig daer aen casu quo met parate en reël executie ende
distractie koste en schadeloos te mogen verhalen. De super stipulando.
0958 RA Bred.551
17180716
Jenneken Schoppers, weduwe van Teunis Schoppers, overlegt inventaris, omdat zij zich in een
tweede ehe wil begeven met Henrik te Cloese. Er zijn drie onmondige kinderen, te weten Derk,
Harmen en Hendrijna Geertruid Schoppers. Mombaren zijn Geert te Passe, Jan te Bosse en
Wander te Sligt. Bij de eigendommen o.a. een dag gras maaijens in de Rouwe maate.
0959 RA Bred.437; fol.144r t/m 145r
17180823
Hendrik Dulmer, gemachtigde van Pieter Hieronimus Ripperda, heer van Beurse, Pettecom en
Heerjansdam en vrouwe Margarieta Maria Beninga, eheluiden, verklaart dat in febr. of maart 1717
door Lubbert Adolph Torck namens hen is opgenomen een som van 2000 caroli guldens van
Ds.Santbergen, predikant te Brummen, waarvoor zij verbinden de havezate Beurse met die daer
onder gelegene ende gehoorende goederen.
0960 RA Bred.551
17181117
Staet en inventarium van alle sodanige goederen als Berent ter Hoeve wonende op Wennink in
Medehoe, weduwenaer van zalige Griete Wennink bij het leven en de doot van sijn zalige vrouw
beseten en alnu met sijne twee kinderen Geesken en Jan Hindrick is besittende. Berent ter Hoeve is
van plan in een tweede ehe met eene Elsken Vaegts te treden. Mombairen van de twee onmundige
kinderen zijn Willem Nijenhuis en Willem ter Hoeve.
0961 RA Bred.437; fol.161r
17190216
Jan ten Hulsen; Rotger Poelhuijs en Janna Craenen ehelieden; Trijntjen Craanen als weduwe en
boedelhouderse van wijlen Gerrit ter Pelkwijk, geassisteerd met haer soon Hendrick ter Pelkwijk
als haer mombaer; Gijsbertus Huijsink en Elisabet Cranen ehelieden; Maria ten Hulsen, geassisteerd
met Hendrik Sikke haer mombaer; voorts Hendrick Sikke, Geertruijt en Maria ten Hulsen soo
sambt als sonders caverende voor de weduwe van wijlen Jan ten Hulsen en dessen kinderen,
wonende te Amsterdam; Jan Weenink en Stijntjen ten Hulsen ehelieden; Garrit ten Hulsen ten
dienste van Sr.Gerrit ten Cate, coopman in de Pot tot Deventer; bekennen overgedragen te hebben
aan Hendrick Maas en Berndeken ehelieden en aan Hendrick ten Elsen en Deefken ehelieden, hun
eigendom en regt aan enige parcelen hooijgront in het Maesbroek in de boerschap Meddeho
gelegen, ongeveer vier dag gras majens groot, conform de op 21-1-1719 opgerichte koopbrief.
0962 RA Bred.461; fol.254r
17190314
Uytleydinge door den Hwgeb.Heer Reijnder Otto van Duith gent. Bur., Heer tot Mentink, en sulks
tegens sodaene inleydinge als Davit Wygink op den 6den Meert naastleden in de halve cotte den
Wormerscamp gedaen heeft, als breder bij de acte van den 14 Meert 1719. (N.B. In de kant staat
"Duthe")
0963 RA Bred.171; fol.16r t/m 17r
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17190316
Davit Wijgink refereert hoe hij van Sijn Hoog Welgeb. Joan Ferdinand van Spittael, Sybilla
Margareta Lowijsa van Munster, heer en vrouwe tot Kregtink heeft gekocht de halfscheijt van hun
regt aan de Wormescamps; dat die cotstede Wormeskamp door eenen Jan Wormescamp of Jan
Simmelt is bepandet geweest met 832 daalders. Deze pandtpenninck is in 't geheel afgeleght door
sijn Hoog Ed. Jacob van Munster, Charlotta Mechtelt van Duithe, heer en vrouwe tot Mensink,
mede eygenaren of besitteren van de wederhalfte van de cotte Wormescamp.
Comparant is ongenegen sijn halfte langer in pantschap te laten. Hij wilde daarom de pantschap op
den verschijnsdag
13-3-1718 doen beëindigen; dit heeft niet tot resultaat geleid Comparant is daarop op 13 dezer zelf
naar Borculo gereisd om aan de heer en vrouwe van Mensink de halve pantpennink ad 624 guldens
door den voogt in baeren gelde te praesenteren, dog almede vrugteloos. Omdat zij de halve
pantpennink niet hebben gelieven te accepteren wil comparant deze nu -omdat het goedt ofte de
cotte Wormescamp in de buurschap Meddehoe is gelegen- alhier consigneren. Hij deponeert dus nu
in 't gericht deze 624 guldens en verzoekt inleiding in de halfscheijt van deze cotte en sulks om te
hebben het volle regt en possessie van deze halfscheijt; dit wordt geaccordeerd. (25-10-1720: Davit
Wijgink verzoekt de geconsigneerde penningen ad 624 guldens weer aan hem te restitueren, hetgeen
geschiedt).
0964 RA Bred.437; fol.164v
17190412
Coenraet Werrijerdink verklaart voor een wel betaelde som geld verkoft en overgedragen te
hebben aen de Hoog Ed.Heer Johan Hendrick Kerssenbroeck, seeker parceel bouwlant gehorende
onder het goedt Hoobink in Meddo, de halve Loebree genaemt, met de eene sijde naast de
halfscheit van de geseijden heer coopers schoonvaders, de halve Loebree genoemt, met de andere
naast Nijenhuijs Hellenacker, met den eenen eijnde aen Boeijinck, met den anderen aen Nijenhuis
mate schietende.
0965 RA Bred.552
17191202
Verzoek van Johan Schomaker en Hend.van Houten als voogden over de 5 onmundige kinderen
van wijlen Jannes Laerberg en de eerste supplt. als bij testament van wijlen Hend.Laarberg
geordineerde curator over den innocenten Derk Laerberg om de schulden uit de boedel van wijlen
Hend.Laerberg en Rutger Laarberg goed te mogen maken door de alienatie van enige goederen tot
dien boedel specterende. Toestemming wordt verleend tot verkoop van de gerede en, so niet
genoeg sijnde. enige ongerede goederen. Volgt staat en inventaris van de meubile en immobile
goederen, naargelaten bij wijlen Hendrik Laarberg, als mede van Rutger Laarberg desselfs soon,
waarin o.a.: de negende part van Nieuwenhuijs in Medho en de negende part van Tolkamp in
Medho, met de toevoeging: "dese twe parten, te weten Nieuwenhuijs en Tolkamp, sijn van de vader
bij testament voor afgemaakt aan de soon Derk".
0966 RA Bred.437; fol.207v en 208r
17200229
Gosselink Kleijn Poelhuijs en Tonnisken sijn huijsvrouw, bekennen schuldig te zijn aan de
gebroeders Jan en Willem Walijen een som ad 60 guldens, deels herkomende wegens een
gepasseerde obligatie van 3-5-1718 (die hiermede wordt vernietigd), deels wegens op heden
verschoten penningen en gehaalde winkelwaaren. En also comparanten tegenwoordig niet in staat
zijn de gemelte somma geldes te betalen, nogtans gedreijgt worden dat met sware kosten sullen
overvallen worden, so willen sij cederen en overdragen in volkomen verwin aan de gebroeders
genoemd, hun behuijsinge hof en gaarden landt, voorts een stukke bouwlandt ongeveer van 3
schepel geseij in de buijrschap Meddehoe gelegen.
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0967 RA Bred.437; fol.212r en v
17200403
Steven Maximiliaen Wisselink als gemachtigde van Aaltjen Immermans, weduwe en erfuterse van
wijlen Abraham Hackenbroek, bekent te hebben verhypotiqueert en verbonden aan Johan Hackenbroek haar soon, voor een som van 100 dalers, die hij bekende schuldig te zijn wegens
ontstentenisse van voldoeninge der vollen somma denselven bij houwelijxe voorwaarden in Grol den
23-2-1693 opgerigt, van sijne ouders medebelooft, het derde gedeelte van de cavensteede
Steenkamp als mede het daar onder en bijgelegen Huffeler en Hasseler in Meddehoe gelegen.
0968 RA Bred.437; fol.223r t/m 224r
17200513
Joost Simmelink en Hinders, ehelieden, bekennen wegens opgenomene en in baren gelde ontfangene
penningen schuldig te zijn aan Jan te Korschot en Janna Kossink, ehelieden, een somma van 225
guldens, die geemployeert sullen worden tot betalinge van sodane schultvorderinge als Derk Schutte
in de Pennink brede, comparanten toestendig, is hebbende, te verhantgelden met thijn derselven
guldens per jaer. Indien de intresse niet betaald wordt zal het Jan te Korschot vrijstaan so veel
koorn van 't Pennink brede te trecken, teegens markgank te berekenen, so als het op Martini komt
te gelden. Comparanten verbinden hiervoor hun personen en goederen en speciaal de Penninkbrede
onder den goede Simmelink in Meddhoe gelegen.
0969 RA Bred.437; fol.233r en v
17200627
Beernd Seggelink, Jan Seggelink en Grietjen Seggelink verklaren te hebben gecedeert en
opgedragen aan Jan Camps en Aeltjen Sijbink ehelieden, hun eijgendomlijk halve goed het Leurdiek
genaamt, bestaande in drie campen den Langen, den Korten en den Dingemaetcamp, voorts in twee
weijden, huijs, hof en twee goordens met het houtgewas, plaggenvrade, en voorts een seeker stucke
lant op de Freene Braecke met het eene eijnde aen het Freentjen naer het velt en met de ander
kante naer den gemenen weg gelegen in de buirschap Meddehoe.
0970 RA Bred.437; fol.233v en 234r
17200627
Jan Camps en Aeltjen Sijbink ehelieden, bekennen wegens opgenomene en ontfangene en tot den
aenkoop van het Leurdijk aengelegte penningen schuldig te zijn aen Hendrik Walijens een som van
150 guldens caroli hollants, verbindende hun personen en goederen en speciaal hun eijgendomlijk
toebehorende halve goed het Leurdijk genaamt, met alle sijne kempen, weijden, huijs, hoff en
gronden met den plaggenvrede.
0971 RA Bred.552
17200627
Garrit Lantink, weduwnaar van wijlen Trijne Kox overgeeft specificatie van alle het geene sijne
onmundige kinderen ten overstaan van de bloet oomen is toegeset en hij verzoekt momboiren voor
zijn kinderen, omdat hij genegen is sigh wederom te verandersaten. Tot momboiren worden
aangesteld Jan Mentinck en Wander Kox. In de inventaris: aan geld 18 gulden, een kist, alle de
kledyen, welke de kinderen tot haar lijft gebruijk vermaakt sullen worden.
0972 RA Bred.171; fol.172v t/m 173v
17200709
Dor.Harmen Johan Satink als volmr. van zijn Hoogwaardigen Genaden de heer Harmen van
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Ketteler als oom en bloetmomber van zijn minderjarige neef de Hoog Wel Geb.heer Johan Anton
van Graes, heer tot de Loborgh etc., geeft te kennen dat midden juli 1701 een huwelijk is beraamd
tussen wijlen de Hoog Wel Geb. heer Ferdinand van Graes en de Hoog Wel Geb. freulijn Maria
Agnes Dorothea van Ketteler. Daaruit is na de dood van de vader geboren een zoon, de
eerdergenoemde Johan Anton van Graes. Deze onverwachte geboorte heeft de Hg.Welgeb. heer
Johan Harmen van Graes als oom paternel niet wel aangestaan. Er zijn processen gevolgd, tijdens
welke Johan Harmen van Graes zich intussen in de possessie van des onmondigen vaders
nalatenschap heeft weten in te dringen. Deze is door het Hooge Hofgerigte van zijne Keyserlijke
Majesteit in het ongelijk gesteld en Johan Anton van Graes is voor een wettige zoon verklaard. De
goederen moeten dus aan de zoon worden gerestitueerd. De weduwe en douariere van Johan
Harmen van Graes houdt deze goederen nog onder zich.
Daarom wordt nu inleiding gedaan in de erven Santberg, Warrierdink, Beernink, Mierdink en
Wyberdink in de buurschappen Meddeho, Henxel, Brinkheurne en Dorpboer gelegen.
(N.B.Hiervan zou Warrierdink in Meddo liggen).
0973 RA Bred.171; fol.174v en 175r
17200711
Steven Jan van Hengel als volmr. van Hendrick Walijen Willems, zegt hoe dat wijlen Maria
Laarbergh, weduwe van Roelof Lebbink, luit obligatie van Hendrik Walijen heeft opgenomen een
som van 567 gulden. De kinderen van wijlen Maria Laarbergh hebben dikwijls de voldoening der
obligatie beloofd en op 23-5-1720 op rekening betaald 300 guldens, maar ondanks aanmaningen
blijven zij in gebreke het restant te voldoen. De kinderen hebben intussen de goederen van de
moeder verdeeld. Daarom voelt comparant zich gedwongen tot peinding op en aan de ongerede
goederen van de weduwe (later hertrouwd aan Joost Witte, wonende tot Vreden) en kinderen van
wijlen Rutger Lebbink en in specie op derselver aenpart aan het erve en goed Nijenhuijs en
Tolkamp in de buurschap Meddeho gelegen.
0974 RA Bred.552
17200805
Elsken ten Barkel verklaart dat haar man Garrit ter Horst is komen te overlijden en dat zij is blijven
zitten in een gansch verwerden en verschulden staet, met haar 3 kinderen, t.w. Hindrik, Gerrit en
Janna, waarvan Hindrik mondigh is en de andere 2 onmondigh zijn. Zij verzoekt haar plaatsjen, het
Barkel genoemd, gelegen in Meddehoe te mogen verkopen. Het gerigt van Bredevoort staat dit toe,
mits de penningen na voldoeninge des boedels schulden, behoorlijk aan de onmundigen ten
overstaan van de mombars zullen worden verrekend.
0975 RA Bred.438; fol.1v t/m 2v
17200805
Elsken ter Barkel met haar momboiren Jan Hoenink en Jan ter Horst, bloedomen en momboiren van
haar 2 onmondige kinderen Garrit- en Janna ter Barkel, bij haar overleden eheman Garrijt ter Horst
verwekt, voorts Hendrick ter Barkel en zijn ondertrouwde vrouw Aeltjen Bloemers, zijn
genoodzaakt tot dempinge der schulden en voorkominge van gedreijgde kosten te verkopen hun
plaatsje het Barkel genaamd in Meddehoe, bestaende in twee stucken lants op het Conder alsmede
in twee gaerdens, den enen den Lugter genaamd en den anderen aen het huijs gelegen, met den
plaggenvrede en veenekuil en alle bomen en struijken, aan Dries van Eerden en Berent Harbert zijn
huisvrouw. Mede wordt aan koperen overgedragen haare gerede goederen, ingedoemte des huijses,
nevens haer gesaeij, mest en mestregt en levendige have.
0976 RA Bred.438; fol.5r en v
17201010
Hindrisken Kocks met haar mombaer Harmen ten Beijtel, bekent gecedeert en getransporteert te
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hebben aan Frerick Teincks en Enneken Renderink, ehelieden, een stuk bouwland genaamd de
afgebrande huijsplaetse op den Conder omtrent een molder saat groot naest Teincks lant, een half
molder met lant op den Esch, idem een stuk lant op den camp bij het huijs en het kleijne stuk in den
gaerden, in de buijrschap Meddehoe gelegen.
0977 RA Bred.438
17201108
Joannis Wijgink, Harmina Allegunda van der Keurbeek ehelieden, bekennen dat zij voor een wel te
danke en ontfangene somma geldes hebben gecedeert en overgedragen aan David Wijgink, Amelia
Reijnen ehelieden, haere eijgendommelijke halfscheit van het goet en erve Boijink in de buurschap
Meddeho in de Leursijde tussen de erven Warrierdink en Nijenhuijs gelegen, met land, weijdegront,
holt, twijg, inslag en plaggenvreede, voorts het daer bij horende vheen.
0978 RA Bred.171; fol.245r en v
17201128
Anthonij van Hengel, als man en momber zijner huisvrouw Henderijna van Lenning, deze laatste als
erfgename van wijlen haar broer dr.Adam van Lenning, in zijn leven kerkemeester tot Wenterswijk,
geeft te kennen hoe dat eind 1713 de rekeningen van voornoemde kerkmeester in de kerk van
Wenterswijk zijn geexamineert en gesloten, waarbij is gebleken dat wijlen de kerkemeester van
Lenning en dessen erfgenamen, nog competeerden 142 gulden 16 stuivers 14 penningen. Ondanks
aanmaningen heeft comparant tot nu toe geen betaling van de kerk van Wenterswijk kunnen
verkrijgen. Door comparant wordt nu gepeindet op en aan de ongerede goederen onder de kerke
van Wenterswijk gehorende, in specie op en aen 2 stukjes bouwland op den Sonnenbrink voor en
onder Wenterswijk gelegen en twee stukjes bouwland op den Garverts esch, in de buurschap
Meddehoe gelegen.
0979 RA Bred.553
17210210
Steven Maximiliaen Wisselinck, weduwnaar van wijlen sijne laetste huisfrouw Hinrica Elisabeth
Grevink, geeft over een inventaris van de boedel. Hij heeft uit het huwelijk met Hinrica Elisabeth
Grevink een zoontje, Derk Jan geheten, waarvan tot mombars worden aangesteld comparants vader
Willem Wisselinck en Wander Gysbers. In de opgemaakte boedel-inventaris komt o.a. voor: "van
het goet Nienhuis een 12 part in Meddeho".
0980 RA Bred.461; fol.255r
17210327
Willem Nijenhuijs en Willen ter Hoeve als aangestelde geregtelicke mombaeren van de twe
onmundige kinderen Geesken en Jan Hendrik benoemt bij Berent ter Hoeve en wijlen Grietjen
Wennink ehelijck verweckt, vertonen magescheijt van den 17 Maart 1721 waer bij consteert dat
die voors.kinderen voor haer bestvaders goet sullen hebben te proufyteren 47 gl. 14 st. en alnog
wegens haer moeders guedt een en dertig gls. en alles te samen agtenseventig gl. 14 st. waer voor
die kinderen is verbonden 3/8 deel van den gaarden aen het huijs Wennink in Meddeho gelegen,
versoekende de voors. mombaren tot der onmundige kinderen securiteyt hijr van registratuire den
27 Meert 1721.
0981 RA Bred.438; fol.25r en v
17210520
Jan Camphuis en Aeltien Sijbink, ehelieden, bekennen in eenen steden vasten en
onwederroepelijcken eigendom getransporteert en overgedragen te hebben aan David Wijgink en
huisvrouw zekere percelen bouwgronden, bestaande in een stuk bouwgrond op den
Dingmaetskamp, een stuk bouwland op den Nieuwen Camp en een stuk bouwland op die Veene
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Brake, alle in de boerschap Meddeho gelegen.
0982 RA Bred.553
17210624
Maghscheit tusschen Berndeken Bennink weduwe van wijlen Berndt Illebargh in deesen geassisteert
met haeren ondertrouden ehman Teunis Schuirink als haeren hier toe erkorenen mombaer ter eenre
en Engbert Illebargh en Wijllem Illebargh als angestelde mombaren over het onmondige kint Jan
Wyllem bij wijlen Berndt Illebargh eelik geprocreert, ter andere sijden. Toecomende ondertroude
eehelueden behouden den geheelen boedel, mijts zij an het kijnt sullen uytkeeren voor sijn vaederlike
goet de somma van 100 gulden, wanneer hij 20 jaeren out is. N.B. Bij de ondertekenaars ook nog
een Derrik Illebargh.
0983 RA Bred.172; fol.86r t/m 87v
17220212
Dr.Satink als volmr.van de erfgenamen van wijlen Marta Laerberg, weduwe van Louwijs van
Eerden, geeft te kennen hoedanig zijn principalen d.d. 11-4-1711 arrest en beslag hebben gedaan
op de gehele nalatenschap van de erfgenamen van wijlen Frederic van Eerden, soo en als de selve
van wijlen Louwijs van Eerden voor haar quota op haer was vervallen. Matthias Walien, de volmr.
van de erfgenamen van Frederik van Eerden is inmiddels overleden zonder enige cautie, veel min
suffisante borgtogt te stellen. De nalatenschap van wijlen Louwijs van Eerden en Marta Laerberg is
met vele schulden belast en bezwaard, zodanig dat de erfgenamen van wijlen Frederik van Eerden
daar ten minste 1000 daalder voor haar portie tot betalinge der schulden zullen moeten bijbrengen,
voor welke schuld de erfgenamen wijlen Marta Laerberg's goederen, te weten de aangebrachte
huwelijksgoederen van wijlen Marta Laerberg convenieren. Comparant peindet nu op en aen de
gehele nalatenschap en erfportie soo en als deselve door het overlijden van Louwijs van Eerden op
de erfgenamen van wijlen Fredrik van Eerden mogte sijn gedevolveert, bestaende in haer quota van
de halve havesate Dravenhorst in de buurschap Dorpboer van Winterswijk met de daer onder
gehorende landerien, bou-, hooij- ende weijgronden, holt en twijggewas, voorts die daer toe
specterende goederen en meule, aldaar en in de buurschap Meddehoe en Huppel en elders gelegen,
als de goederen Bonnekink, Hulsen en Wessels stede, Wessels kamp, Weijenborg, Bonenstede, de
groote mate, Kniphuls, Morsmaetien, item de verbetringe van Freriks goet Bargerbos, de binnen
Morsche en vorders in het general alles wat onder gemelte halve havesate mogte gehoren.
0984 RA Bred.172; fol.107r en v
17220415
Derk Meijs als volmr. van Gesina Meijs, weduwe van wijlen Hendrick ten Bengevoort, refereert
hoe dat Gesina Meijs met Garrit Hoeninck in Meddehoe in dato den 6-4-1719 afgereekent, en hij
Garrit Hoeninck voornoemt aen Gesina Meijs schuldig is gebleven de somma van 143 guldens 11
stuivers. Omdat vernomen is dat Garrit Hoeninck is komen te overlijden sonder dat de afreekeninge
is voldaan, so dede en versogte comparant peijndinge op en aen alle de gerede en ongerede
goederen in genere en specie, om betaling te mogen hebben van voornoemde afrekening ad 143
guldens 11 stuivers.
0985 RA Bred.438; fol.57r t/m 58r
17220416
Joost Simmeldink en Hendersken Lomans geven te kennen dat Joost Simmeldink, toen hij in zijn 2e
ehe trad met Aaltjen Bruekink, genecesseert is geworden om zijn kinderen goed te bewijzen, dat
o.a. aan zijn zoon Joan voor moederlijk goed is aangedeeld 400 gulden hollants, benevens een
hantwerk naer sijns soons geliefte, dat hem ook competeert wegens knegten loon voor 5 jaeren
jaerlijks 20 guldens en voor verstrekte penningen in tijd van noden een somma van 300 guldens so
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aen koorn alsmede an opgenomene geldes, alsmede wegens aanneminge van boedels crediteuren,
tesamen belopende 1718 guldens 10 stuivers. Comparanten zijn niet in staat hem deze som te
voldoen. Daarom doen zij aan de zoon Jan Simmeldink cessie van hun alinge recht op en aan den
goede Simmeldinck, met alle regt en geregtigheden van dien, mitsgaders hofrecht, met allen
aenkleven van dien in het generael en wel speciael mede bestaende in 2 paarden, eenen wagen,
ploeg, stortkarren en eijden, voorts paerdetuig en bouwgereetschap, vier koeijen en 4 guste
beesten, ongeveer 3 molders gesaaij met mestrogge, voorts ongeveer 5 molders saet met volgrogge,
voorts mobilia des huijses, bedden, kisten en kasten, stroo en hoij tot voeder van die beesten, saet
so gedorst als ongedorst.
Jan Simmeldink moet hiervoor cedenten alimentatie geven so die selve naar huijses vermogen
mogten nodig hebben.
0986 RA Bred.553
17220422
Hendrick ten Elsen, weduwnaar van wijlen Deefken Konnink, wil in tweede ehe treden met
Berentjen te Korscot; hij heeft een onmundigh dochtertje, Lisebeth genaamd. Daarom overgeeft hij
een staet en inventarium van alle goederen als comparant bij het leeven en de doot van wijlen syne
ehevrouw beseten en alnu voor handen sijn. Tot momboiren over het kind worden benoemd Derck
Konnink en Jan Lemcamp als bloetomen van het kind. Boedelinventaris: Een stuck hoijland in drij
ackers gelegen in het Maesbroek onder Meddeho gelegen, ingecoft met de kosten ongeveer voor
160 guldens; eene koe; eene kiste wijlen Deefken Konnink mijn vrouw toebehoort hebbende
neffens haere wullen klederen en linnen tot haer lijf gehorende.
0987 RA Bred.553
17220616
Hinneken Luiken, wed.van wijlen Joan Wormscamp off Cleppers, geassisteert met Marius du Pré
en Joost Simmeldinck, is voornemens zich te verandersaeten met Berent Sellinck. Zij heeft 3
onmundige kinderen, t.w. Derck, Teunis en Willem bij wijlen haer eheman geprocreert. Du Pré en
Simmeldinck worden tot momboiren van de kinderen aangesteld. In de inventaris o.a.: besayde
landen ong. 5 schepel gesaij met mestrogge.
0988 RA Bred.172; fol.133v t/m 135r
17220711
Steven Jan van Hengel als volmr. van sr.Hendrick Walijen Willems voor hem selfs en mede als
cessionaris van sijnen swager Hendrik Walijen Abrahams, geeft te kennen hoe dat Jan Hendrik
Wijgink en gewesene huijsvrouw Geesken Locken van comparanten hebben genegotieert luijt
obligatien van 19-11-1709 en 26-1-1712 samen 1300 caroli guldens. Jan Hendrik Wijgink en
huisvrouw hebben op 19-4-1712 hun boedel ten profijte der crediteuren overgegeven.
Comparanten hebben op 28-6-1712 peinding gedaan, dog de boedel verkoft zijnde niets is
overgeschoten en zij hebben uit de boedelspenningen den minsten penninck niet kunnen bekomen.
Bij gerigtelijke akte van 17-8-1712 heeft Jan Hendrik Wijgink nog een toezegging gedaan voor het
geval hem bij versterf of gewin goederen zouden toevallen. En vermits de moeder van Jan Hendrik
Wijgink al enige jaren terug is overleden is hij ondanks zijn beloften in gebreke gebleven voldoening
te doen.
Daarom wordt nu gepeindet op en aen sodanige erfenissen en kintsportie als hem Jan Hendrik
Wijgink door de dood van zijn moeder Elizabet Hardes zijn aengeërft, te weten op en aen het huijs
en where so bij den keurgenoot Gerhard Wijgink bewoont word, het huis en where van Coert
Sondermans, den Weemer gaarden, de 2 parcelen hooijgront in de Morsche, 3 stukken lant op de
Wippelbeeke, 2 stukken land op de Pelkwijk, het land op den Scholten Esch, het lant agter den
admodiateur Did. Volmer zijn hof, den Brantsbosch, de St.Annen Mathe, de weijde agter het
Melatenhuijs, gaardenlant bij den Joden Kerkhoff, het Kruijsstucke, met de praetensie aen Lourens
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Loijtink behuijsinge, voorts aen de erven en goederen Nijenhuijs en Tolkamp, Campes en
Weijenboom, Gossink en Wijskamp, de goederen Hietbrink en een stucke land en den esch bij
Hietbrink gelegen, so den bouwman op Hietbrink in de bouwte heeft, Maasstede en het goed
Molners en Vene mate, het goed Huijskamp, aen de pandtschap of regt van het goed Pleekenpoel,
aen het goed Rauwerdink en Bremstrote, aen den sack- en bloedttijnde so van Jan Tomers is
aengekoft, alles gelegen in en onder het dorp Wenterswijk, als mede aen de behuijsinge en hoff daer
agter en wheme in het dorp Aelten.
0989 RA Bred.172; fol.142v t/m 143v
17220914
Theodorus van Hengel als volmr. van Hendrik Walien Willems voor hem selfs en mede als
cessionaris van sijn swager Hendrik Walien Abrahams, geeft te kennen hoe dat Jan Hendrik Wijgink
en desselfs gewesene huisvrouw Geesken Locken van comparants principalen hebben genegotieert
luit obligatiën d.d.19-11-1709 en 26-1-1712 een som ad 1300 caroli guldens.
Jan Hendrik Wijgink en huisvrouw hebben op 19-4-1712 hun boe- del ten profijte van de
crediteuren overgegeven. Comparanten hebben 28-6-1712 peinding gedaan, dog de boedel verkoft
zijnde niets is overgeschoten en zij hebben uit de boedelspenningen den minsten penninck niet
kunnen bekomen. Bij gerigtelijke akte van 17-8-1712 heeft Jan Hendrik Wijgink nog een toezegging gedaan voor het geval hem bij versterf of gewin goederen zouden toevallen. Nu zijn vader
Gerhard Wijgink is overleden wordt gepeindet op en aen sodanige erfportie en kintsportie als hem
Jan Hendrik Wijgink door de dood van zijn vader den ceurnoot Gerhard Wijgink sijn aengeërft en
aengestorven, te weten op en aen het huijs en where door Gerhard Wijgink bewoont geweest, het
huis en where van Coert Sondermans, den Weemer gaarden, de 2 parceelen hooijgront in de
Morsche, 3 stukken lant op de Wippelbeeke, 2 stukken land op de Pelkwijk, het land op den
Scholten Esch, het lant agter den admodiateur Did.Volmer zijn hof, den Brantsbosch, de St.Annen
Mathe, de weijde agter het Melatenhuijs, gaardenlant bij den Joden Kerkhoff, het Kruijsstucke, met
de praetensie aen Lourens Loijtink behuijsinge, voorts aan de erven en goederen Nijenhuijs en
Tolkamp, Campes en Weijenboom, Gossink en Wijskamp, de goederen Hietbrink en een stucke
land an den esch bij Hietbrink gelegen, so den bouwman op Hietbrink in de bouwte heeft,
Maasstede en het goed Molners en Vene mate, het goed Huijskamp, aen de pandtschap of regt van
het goed Pleekenpoel, aen het goed Rauwerdink en Bremstroete, aen den sack- en bloedtijnde so
van Jan Tomers is aengekoft, alles gelegen in en onder het dorp Wenterswijk, als mede aen de
behuijsinge en hoff daer agter en wheme in het dorp Aelten.
0990 RA Bred.172; fol.143v t/m 144v
17220914
Dr.Hendrik Caspar Stumph, volmr.van juffer Maria Elisabet Monhemius, ten overstaan van desselfs
swager den keurnoot en kerkmeester Jan Evers junior, geeft te kennen hoe dat zijn principalen te
kort geschoten zijn met de executie en distractie door haer en enige andere crediteuren in 1715
ondernomen op de ongerede goederen van Jan Hendrik Wijgink en Geesken Locken onder Aelten
gelegen. Alnu is men in ervaringe gekomen dat door de doot van Gerhard Wijgink tot Wenterswijk,
die den tijt sijns levens de goederen van sijne vooroverleden huisvrouw in tugt beseten hadde, aan
Jan Hendrik Wijgink wederom een goede erfenis te beurt is gevallen.
Daarom verzoekt comparant peindinge aan het voornoemde erfdeel van Jan Hendrik Wijgink, hem
door de doot van wijlen sijne moeder Elisabet Hardes al voor eenige jaren aengestorven, dog
gedurende sijns vaders leven van sijnen vader in tugt beseten, om eindelijk daer door te verkrijgen
het capitaal op 11-2-1705 door comparants principalen aen Jan Hendrik Wijgink en sijne
huisvrouw verstrekt ad 200 guldens.
Gepeindet wordt aen het huijs en where door Gerhard Wijgink bewoont geweest, het huis en where
van Coert Sondermans, den Weemer gaarden, de 2 parceelen hooijgront in de Morsche, 3 stukken
lant op de Wippelbeeke, 2 stukken land op de Pelkwijk, het land op den Scholten Esch, het lant
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agter den admodiateur Did.Volmer zijn hof, den Brantsbosch, de St.Annen Mathe, de weijde agter
het Melatenhuijs, gaardenlant bij den Joden Kerkhoff, het Kruijsstucke, met de praetensie aen
Lourens Loijtink behuisinge, voorts aan de erven en goederen Nijenhuijs en Tolkamp, Campes en
Weijenboom, Gossink en Wijskamp, de goederen Hietbrink en een stucke land an den esch bij
Hietbrink gelegen, so den bouwman op Hietbrink in de bouwte heeft, Maasstede en het goed
Molners en Vene mate, het goed Huijskamp, aen de pandtschap of regt van het goed Pleekenpoel,
aen het goed Rauwerdink en Bremstroete, aen den sack- en bloedttijnde so van Jan Tomers is
aengekoft, alles gelegen in en onder het dorp Wenterswijk, als mede aen de behuijsinge en hoff daer
agter en wheme in het dorp Aelten.
0991 RA Bred.172; fol.144v t/m 145v
17220914
Wolter Huijnink en Geert Koopman noie uxoris Yda en Dersken Sybelink, voor haer selfs en als
erfgenamen van haeren broeder Nellis Sybelink, geven te kennen dat Jan Hendrik Wygink en
Geesken Locken ehelieden op 12-6-1699 van hen opgenomen hebben 100 guldens luijt
eijgenhandige obligatie, jaarlijks te verrenten tegens 5 per cento. De boedel van de ehelieden
Wijgink is in 1715 door enige crediteuren geexecuteerd, zonder dat comparanten daaruit betaling
hebben gehad. Nu vernemende dat Jan Hendrik Wijgink en desselfs kinderen door de doot van
deszelfs ouders een rijke erfportie is toegevallen, vinden de comparanten sig verpligt het gerigte te
verzoeken peinding aen het erfdeel door de doot van Gerhard Wygink en sijne vooroverledene
huisvrouw op Jan Hendrik Wygink en zijn kinderen gedevolveert, bestaende in desselfs geregte
aenpart van het ouderlijke huis in Wenterswijk in de Wooltstrate gelegen, van 't huis aan Koert
Sondermans te Wenterswijk, van den Weemer Gaerden, van enige parcelen hooigront in de
Morske, van twee stukken boulants op de Pelkwijk, van 't lant agter den hof van den heer Volmer
gelegen, van drie stukken lants op de Wippelbeeke, van den Brantsbos, van de St.Annen Mate, van
de weijde agter bij 't Melatenhuis gelegen, van 't gaerdenlant bij den Joden Kerkhof, van het
Kruisstuk met de praetensie aen Lourens Loitinks behuisinge, van de erven en goederen Nijenhuis,
Tolkamp, Kampes en Weijenboom, Gossink en Wijskamp, Heetbrink en het lant in den esch bij
Heetbrink, Maesstede, Molners en Venemate, Rauwerdink en Bromstroote, Huijskamp en
Pleekenpoel ofte pantschap in Pleekenpoel, den sak en bloet tiende van Jan Tomas aengekogt, alles
te saemen in 't Dorp en Dorpboer van Wenterswijk, boerschappen Meddeho, Henxel, Corle,
Miste, Cotten en Woolt gelegen, in Winterswijk, en nog Wyginks aendeel en filiale erfportie van 't
huis in Aelten aan de Markt gelegen.
0992 RA Bred.172; fol.145v en 146r
17220914
Dr.Satink als volmr. van de erfgenamen van wijlen Jan te Lintum en Aeltien Hesselink gewesene
ehelieden, alsmede van Jan Hesselink en Engele Bessink ehelieden, refereert hoe dat Jan Hendrik
Wijginck en wijlen Geesken Locken ehelieden, van comparants principalen vader en moeder in
baeren gelde hebben ontfangen 400 caroli guldens volgens obligatie van
15-6-1703 en van Jan Hesselink en Engele Bessink ehelieden een somma van 250 caroli guldens
volgens obligatie van 10-5-1710.
Jan Hendrik Wijgink en huisvrouw hebben op 19-4-1712 hun boedel ten profijte van de crediteuren
overgegeven, waaruit enige crediteuren zijn voldaen, doch waaruit comparants principalen niets
betaald hebben kunnen krijgen. Jan Hendrik Wijgink heeft bij gerigtelijke akte van 17-8-1712
belooft dat hij, so dra hij tot beter fortuin zou geraken, zijn crediteuren opregtelijk wilde voldoen.
Nu Gerhard Wijgink den 12-9-1722 is overleden, door welk versterf Jan Hendrik Wijgink tot een
beter fortuin is geraakt, wordt peinding versocht op en aen sodaene erfenisse als hem Jan Hendrik
Wijgink door de doot van sijn vader Gerhard Wijgink is aengeerft en gedevolveerd. Gepeindet
wordt aan het huijs en where door Gerhard Wijgink bewoont geweest, het huis en where van Coert
Sondermans, den Weemer gaarden, de 2 parceelen hooijgront in de Morsche, 3 stukken lamt op de
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Wippelbeeke, 2 stukken land op de Pelkwijk, het land op den Scholten Esch, het lant agter den
admodiateur Did.Volmer sijn hof, den Brantsbosch, de St.Annan Mathe, de weijde agter het
Melatenhuijs, gaardenlant bij den Joden Kerkhoff, het Kruijsstucke, met de praetensie aen Lourens
Loijtink behuijsinge, voorts aen de erven en goederen Nijenhuijs en Tolkamp, Campes en Weijenboom, Gossink en Wijskamp, de goederen Hietbrink en een stucke land an den esch bij Hietbrink
gelegen, so den bouwman op Hietbrink in de bouwte heeft, Maasstede en het goed Molners en
Vene mate, het goed Huijskamp, aen de pandtschap of regt van het goed Pleekenpoel, aen het goed
Rauwerdink en Bremstroete, aen den sack- en bloedtijnde so van Jan Tomers is aengekoft, alles
gelegen in en onder het dorp Wenterswijk,als mede aen de behuijsinge en hoff daer agter en wheme
in het dorp Aelten.
0993 RA Bred.438
17221013
Maximiliaen Richolt als gemachtigde van ds.Herman van Santbergen, predikant te Brummen, bekent
t.b.v. de kinderen van Abraham Umbgroeve bij Hendrika Merkes verwekt, in securitaten van legaet
ad 4000 guldens door wijlen Elisabet Merkes (ehevrouw van Herman van Santbergen) aan deze
kinderen versproken, te verbinden sodaenen obligatie, waer aen Herman van Santbergen het
tugtgebruik competeert, t.l.v. Pieter Hieronimus Ripperda en Margrieta Maria van Beurse ehelieden
ad 4000 guldens, welke op 23-10-1716 door cessie van juffer Catharina Everwijn is verkregen en
in de havesate Beurse in Meddehoe is gevestigd.
0994 RA Bred.553
17221105
Harmken Beernink, wed. van wijlen Beerent Beernink, wil hertrouwen met Joan ten Bulte. Kinderen
uit haar eerste huwelijk zijn: Derck, Joan, Joannetien, Harmen en Hendrik. Derck Oostendorp en
Harmen Krabbenborgh zijn momboiren. Wanneer de bruid overlijdt mag de bruidegom (mits
ongehuwd blijvende) op den goede Beernink blijven en behoorlijke alimentatie genieten.
0995 RA Bred.438; fol.90r en v
17230422
Rudolf Huijsink en Gertruit Schreven, ehelieden, voorts caverende voor de absenten broeder Jan
Huijsink, bekennen voor 200 guldens gecedeert, getransporteert en overgedragen te hebben aan Jan
de Morsger en Berendken, ehelieden, en aen Arent Remes op de Mate en Stijntien, ehelieden, hun
eijgendommelijke halve Elschots mate en wel aan ieder een geregte ¼e part van de gehele mate,
gelegen in Meddehoe, met de eene sijde naest de Hulser en de andere naest de Wissink mate, so sij
van haere ouderen aengeerft hebben, een en ander conform de koopbrief d.d. 14-8-1722.
0996 RA Bred.438; fol.98v t/m 99v
17230703
David Wijgink is in 1714 hernieuwd aangesteld tot ontfanger der verpondinge over dorp en kerspel
Wenterswijk. Hij moest daarvoor cautie stellen tot contentement van de Edel Mogende Heren
Gedeputeerde Staten der Graefschap Zutfen. Dit is gebeurd door het stellen van zijn vader Gerhard
Wijgink tot burge met speciale verbintenisse van zijn erven Hietbrink, de halve Klouwers stede, 't
erve Nijenhuijs in Medehoe, ¼e deel van 't erve Maas en de Stoltenbree, alles in Winterswijk
gelegen. Door het overlijden van de vader zijn de verbonden effecten nu op desselfs erfgenamen
vervallen. Daarom stellen Davit Wijgink en Amelia Reijnen, ehelieden, nu tot onderpand hun erve en
goed de Horst in Meddehoe, waardig 3500 guldens en nog de helft van het goed Boeijink in de
Leurzijd van Meddehoe, waardig 3609 guldens en 2 stuivers.
0997 RA Bred.553
17230719
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Berent Boeijink, weduwnaar van wijlen Willemken Poelhuijs wil in twede ehe treden; hij heeft 4
onmundige kinderen nl. Berent, Wander, Geesken en Janna Geertruid. Jan Naberink en Jan ten
Poelhuijs worden momboiren. In maagscheid wordt overeen gekomen dat den ousten en bij verstarf
van dien den jonghsten soon Wander het verblijf en bouwen der plaatse t.z.t. hebben en behouden
zal.
0998 RA Bred.554
17240413
Aeltjen Lysenbosch, weduwe wijlen Hermen Maes, is genegen in tweede ehe te treden met Hendrik
Mijerdink. Zij heeft 5 kinderen waarvan de meesten nog onmondig zijn. Momboiren over de
kinderen worden Garrit Maes op Slotboom als bloetoom en Garrit Berent Maes. In boedelinventaris: De behuyzinge op Maes stede met sijn toebehoir en gaerden ongeveer drij molders geseij
bouwland, synde een molders geseij met volge rogge en drij schepels geseij ongeveer met
mestrogge. N.B.Bij latere stukken van 15-12-1724 bevindt zich een acte ondertekent an Maes huijs
in Meddehoe den 8-5-1715, waarbij Hermen Maes met huysvrouw Aelken uijt Medehoe verklaren
schuldig te sijn aan onsen broeder Gerrijt Maes nu Gerrijt Slotboom uijt Huppel, Gretken sijn
huijsvrouw 50 gulden carolij, heerkomende volgens maegscheid van wijlen sijn ouders zal.
naelaetenschap van Maes steede.
0999 RA Bred.554
17240511
Trijne Maas, wed. wijlen Hend.Hijink wil in tweede ehe treden. Zij heeft onmundige kinderen, t.w.
Coepe, Jan, Berent en Geertjen Hijink. Momboiren over de kinderen worden Jan Lennink en
Willem Hietbrink. In de inventaris is o.a. sprake van den goede Hijink en blijkt dat haar lantheer is
Willem van Sontsveldt.
1000 RA Bred.438; fol.143r en v
17241007
Hendrik Meerdink en Aaltjen Liesenbos, ehelieden, bekennen gecedeert, getransporteert en
overgedragen te hebben aan Willem Hoebink en Geertken Hoenink, ehelieden, hun eijgendoemelijke anpart van de Maasstede, bestaende in een geregte agtste part van het geheel, als huijs en
gaerden, hooij-, bouw- en weijlanden, met daertoe specterende boom- en twijgh gewassen, voorts
plaggenvrede, voerwegen en vene, gelegen in de buerschap Meddehoe, een en ander conform
koopbrief van 11-9-1724.
1001 RA Bred.554
17241218
Mombers van onmundige kinderen van Aeltien Lijsenbos en wijlen Harmen Maas verklaren dat er
een schuld is ad 589 gulden, waaronder een obligatie aan Henderick Walien Willem ad 464 gulden
en een schuld ad 50 gulden aan Gerrit Maas wegens magescheid. Verzocht wordt zoveel van de
onroerende goederen te mogen verkopen als tot dempinge van de schulden nodig is.
1002 RA Bred.554
17250501
Geertken Hijink, wed. wijlen Aelbert Maes, is voornemens in tweede ehe te treden met Wander
Kocks. Zij heeft 2 onmundige kinderen, t.w. Jan en Derck Maes. Momboiren worden der kinderen
bestevader Tonnis Hijink en ohm Jan Maes. In de inventaris o.a.: ongeveer zes scepels geseij met
mestrogge waervan den eygenaar Gerrit Elink de derde garve treckt.
1003 RA Bred.438; fol.159v en 160r
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17250511
Willem Schurink bekent in eenen steden, vasten en onwederroeplijcken erfkoop verkoft te hebben
aen Berent Keveskamp en Maria sijne huisvrouw, sijne eijgendommelijcke kempken boulants, groot
ongevehr 2½ schepels gesaeij, den Breden Bosch genant, met daertoe specterende plaggenvrede in
boerschap Meddehoe gelegen.
1004 RA Bred.438; fol.161v en 162r
17250517
Berent en Gerrit Maes en Maria zijn huisvrouw, voorts Gerr. Slotboom en Gerrit Maes,
bloetmombaeren over de onmondige kinderen Jan, Jan Berent en Harmken, door salige Harmen
Maes en Aelken Lijsenbos ehelieden voortgeteelt, bekennen getransporteerd en overgedragen te
hebben aan Willem Hoebink en Geertken Hoenink, ehelieden, sodane aenpart van de Maesstede als
de selve door haer vader saliger voorsr. aen haer is naegelaeten, te weten dat geregte agte part van
de geheele Maes stede, als huijsen, hoven, hooij-, bou- en weijlanden, boom en twijggewassen,
plaggenvrede, veen, kerkenbanke, in de buurschap Meddehoe gelegen, conform koopbrief van 2012-1724.
1005 RA Bred.173; fol.39v en 40r
17251214
Dr.Satink als volmr. van Gesina Meis, weduwe van wijlen Hendrik ten Bengevoort, geeft te kennen
hoedanig wijlen Hendrik ten Bengevoort en Gesina Meis ehelieden in de havesate Balkenschot in
Meddeho verscheijdene pantpenningen, transporten en judiciële vrijwillige gepasseerde en
afgegevene hantschriften, soo wegens uytgeloste en aen hem Jonker Derk Dunnewolt verschotene
en uijtgestrekte penningen te goede hebbende een capitale somma van 7500 guldens, waarvoor de
havesate aan Hendrik ten Bengevoort en Gesina Meis is verhypothijceert.
Comparant verzoekt nu namens Gesina Meis, voor soo verre die voornoemde somma in de
havesate Balkenschot niet mogte gerealiseert offte gevestigt sijn, mits desen peindinge op die
Havesate met die onderhorige goederen en bouhoven door Willem Dunnewolt en Berent Remes
bewoont wordende, met alle onderhorige landerien, hooij- en weijgronden, bos en bosgronden,
inslag en plaggenvrede.
1006 RA Bred.554
17260518
Maghscheit opgeright tussen Jenneken Lomans wed. van wijlen Jan te Kempell uyt Medehoe,
geassisteert met haeren ondertrouden eehman Wessel Woordes als mombaer ter eenre, ende
Berndt te Cempell en Derrick ter Stroete als angestelde mombaeren over het onmondige kijnt Maria
bij wijlen Jan te Cempell eehlick geprocreert ter andere sijden. In de opgestelde boedel-inventaris
o.a.: erstelick den Cempels ofte Darkes kamp, met mestrogge en volge rogge.
1007 RA Bred.461; fol.256v
17260605
Peindinge door Jan Will.Graven lasthebber van de wed.e wijlen den keurnoot Hend.ten Bengevoort
op het goed Stammers, als huijs, hof, bouwland s.s.(?) Jan Meddeholt toestendig, als breder bij de
acte van den 5 Junij 1726.
1008 RA Bred.438; fol.192v en 193r
17260605
Warnerus Gijsbers en Gijsela Gertruit Weddink, ehelieden; voorts Jan Laerberg, weduwnaar van
Janna Elisabeth Laerberg gewesene ehelieden, neffens die kinderen van laestgenoemde ehelieden, te
weten Jan Hendrik Laerbergh en de juffer Gesina Elisabet Laerberg (de laatste met Rudolf Weddink
haar momber), caverende hij Jan Laerberg de rato voor des selfs vordere kinderen; item
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burgemeester Hendrik Frechen en Aleijda Gijsbers, ehelieden; bekennen gesaementlijk als naeste
erfgenamen van haere moeder en schoonmoeder, wijlen Margrieta Lunterbosch, weduwe van
Hendrik Gijsbers, in eenen steden vasten en onverbrekelijcken erffkoop tot dempinge van die
gemeene boedels schulden in de koopbrief d.d. 15-8-1725 naeder uijtgedrukt, gecedeert en
getransporteert te hebben aan haeren minderjarigen cousin Derk Jan Wisselink, haar cedenten
geregte twaelfde aenpart van het goet en erve Nienhuis met sijn onderhoorige cavenstede Tolkamp,
met sijne landerien inslag en plaggenvrede, hooij- en weijdegront, bosch, holt en holtgewas, veene
gront, soo ende als wijlen Margrieta Lunterbosch het selve beseten heeft, gelegen in de boerschap
Meddehoe.
1009 RA Bred.554
17260712
Willem Lantink, weduwnaar van Styentien Cocks, wil sygh verandersaten met Harmken Woestenes.
Hij heeft 2 onmundige kinderen. Deze krijgen ieder voor moederlijk goet toegedeelt 6 gulden en de
moeders leeghe kiste en bedde. Een en ander ten overstaan van Harmen Lantijnk en Beerent
Geerdes, der onmundige kinderen oomen van vaeder- en moeders zijde.
1010 RA Bred.554
17260720
Berent Heuvelboom is voornemens sig te verandersaten met Berendeken Hoebinck. Bij zijn
overleden huisvrouwe Jenneken ter Stege heeft hij een kind, met namen Hinderik, dat alnog
onmondig is. Tot mombaren over het kind worden aangesteld Tobe Vresen en Derck Gropink. In
de huwel.voorwaarden o.a. de bepaling dat de bruit bijden bruidegom zal komen op het Heuvelboom in de buurschap Meddeho.
1011 RA Bred.554
17260815
Teunesken Ylleberg, weduwe van wijlen Gosselick Kleijnpoelhuis, wil sig verandersaten met Gerrit
Maas. Zij heeft de volgende onmundige kinderen: Gosselick, Jan Berent, Hermen, Janna, Jenneken,
Aelken en Engele. Zij exhibeert een staat en inventaris van alle gerede en ongerede goederen door
wijlen haren eheman nagelaeten. Tot mombaren over de kinderen worden aangesteld Gerrit Ruijters
en Harmen Kleijnpoelhuis. In de inventaris komt o.a. voor: Eerstelick d'ongerede, dat huis en erf
daar dat huis op staat, genaamt het Kleijn Poelhuis, daar bij twee stucken gaerden gront, alsmede
een stuk boulandt ongeveer twee schepel saat op den Scholten Esch, waar van bereits de roggen
garven zijn ingesamelt, en nog een kleijn gedeelte hooijgront in de Veltmaate, alle kennelick in de
buurschap Meddeho kerspel Wenterswik gelegen.
1012 RA Bred.554
17260817
Jan Willem Garverdink, weduwnaar van wijlen Geertjen te Nijenhuijs, wil sig in de tweede ehe
begeven met Jenneken te Lentel, woonagtig in 't kerspel van Ossebergen. Hij heeft een onmondige
zoon Jan Garverdink. Tot mombaren over dit kind worden aangesteld Jan en Anthonius te
Nijenhuijs als bloedomen. Er wordt een maegscheid opgericht, waarin o.a. de bepaling dat Jan
Garverdink na dode van sijn vader of bij overgave van die bouwerij sal hebben en profiteren mede
voer moders goedt die halve bouwerij op het goedt Garverdinck sonder daer voer eds uijt te keren
off te betalen, en daerenboven van die andere halfsceijt, neffens halve broders en susters ock na
quota profiteren en genieten.
1013 RA Bred.438; fol.195v en 196r
17260831
Tonnesken Ylleberg, weduwe van Goslik Kleijn Poelhuijs, voorts Janna en Jenneken Kleijn
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Poelhuijs met hun momboir Harmen Kleijn Poelhuijs, voorts Gerrit Ruijters en Harmen Klein
Poelhuijs als momboiren over de onmondige kunderen so door Goslik Kleijn Poelhuijs en Tonnisken
Ylleberg ehelieden nagelaten, bekennen voor 511 gulden gecedeert, getransporteert en
overgedragen te hebben aan Gerrit Maas en sijne erven, het stedeken Kleijn Poelhuijs, bestaande in
huijs, erf, 2 stukjes gaardengrond, voorts een stuk boulant groot ongeveer 2 schepel saat op den
Scholten esch en nog een weijnig hooijgrond in de Veltmaate, tevens boom en twijggewas,
plaggenvrede, voerwegen, gelegen in de boerschap Meddehoe, conform de d.d.
20-8-1726 opgerigte voorwaarden.
1014 RA Bred.438; fol.198r en v
17261002
Erschenen sijn Ehrwaarde den Heer Henr.Gerh.Schomaker, praedikant tot Wenterswijk als volmr.
van sijnen broeder Wilhelm Godfred Schomaker, praedikant tot Almen en desselfs eheliefste
juffr.Anna Wijginks, die bekende in eenen steden vasten en onwederroeplijken erfkoop te cederen
en over te dragen aan de Diaconie tot Wenterswijk, het halve erve ende goed Boijink, in de Leursijt
buyrschap Meddehoe gelegen, conform de coopbrieff d.d. 1-8-1725 opgerigt.
1015 RA Bred.173; fol.119r t/m 120r
17261107
Dr.Satink als volmr. van de erfgenamen van wijlen Jan te Lintum en Aeltjen Hesselink, gewesene
ehelieden, met namen Jan te Lintum, Geert te Lintum, Scholte Gerrit van Ratum noie uxoris en
Geertjen te Lintum, voorts als volmr. van Scholte Jan Roerdink in qlt. als opsiender van sijne
kranksinnige suster Agnes Roerdink, gelijkfals mede volmr. van Gerrit Hemink en Janna Stemers
ehelieden, refereert hoe dat Jan Hendrik Wijgink en desselfs gewesene huysvrouw Geesken Locken
van comparants eerste principalen de erfgenamen van wijlen Jan te Lintum hebben opgenomen en
genegotieert 400 guldens luit obligatie van 15-6-1703 en van comparants tweede principaal Scholte
Roerdink q.q. 250 guldens luit obligatie van 3-2-1711 en van comparants derde principalen Gerrit
Hemink en Janna Stemers 100 daelders hollants luit obligatie van 5-5-1701.
Jan Hendrik Wijgink en huisvrouw hebben op 19-4-1712 hun boedel ten profijte van de crediteuren
overgegeven, doch comparants principalen hebben daaruit geen betaling verkregen. Jan Hendrik
Wijgink heeft bij gerigtelijke akte van 17-8-1712 belooft dat hij, so dra hij tot beter fortuin zou
geraken, sijn crediteuren opregtelijk wilde voldoen.
Principalen hebben door een gerigtelijke akte van 21-10-1726 vernomen dat Jan Hendrik Wijgink
voor 3000 guldens op rekeninge van moeders goet heeft gequiteert, egter maar 1700 daer op
ontfangen heeft, zo dat hem Jan Hendrik Wijgink nog in 't geheel competeert zijn moederlijk goet
mits in collatie brengende die daar op ontfangene 1700 guldens.
Ook Gerrit Wijgink, gewesene vader van Jan Hendrik Wijgink is op 12-9-1722 overleden,
waardoor de laatste tot beter fortuin is geraakt. Daarom geschiedt nu peinding op en aen sodane
goederen als hem Johan Hendrik Wijgink wegens moeder- en vaderlijk goet zijn competerende, t.w.
het huijs en where door Gerhard Wijgink bewoont geweest, het huis en where van Coert
Sondermans, den Weemer gaarden, de 2 parceelen hooijgront in de Morsche, 3 stukken lant op de
Wippelbeeke, 2 stukken land op de Pelkwijk, het land op den Scholten Esch, het lant agter den
admodiateur Did.Volmer zijn hof, den Brantsbosch, de St. Annen Mathe, de weijde agter het
Melatenhuijs, gaardenlant bij den Joden Kerkhoff, het Kruijsstucke, met de praetensie aen Lourens
Loijtink behuijsinge, voorts aan de erven en goederen Nijenhuijs en Tolkamp, Campes en
Weijenboom, Gossink en Wijskamp, de goederen Hietbrink en een stucke land an den esch bij
Hietbrink gelegen, so den bouwman op Hietbrink in de boute heeft, Maasstede en het goed Molners
en Vene mate, het goed Huijskamp, aen de pandtschap of regt van het goed Pleekenpoel, aen het
goed Rauwerdink en Bremstroete, aen den sack- en bloedtijnde so van Jan Tomers is aengekoft,
alles gelegen in en onder het dorp Wenterswijk, als mede aan de behuijsinge en hoff daer agter en
wheme in het dorp Aelten.
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1016 RA Bred.438; fol.207v en 208r
17261219
Hendrik Hietbrink op 't Meddeholt en Harmken, ehelieden, bekennen verkogt te hebben aan Jan en
Willem Walien hun eigendommelijk toebehorende helft in het plaatsje het Meddeholt, door de
verkopers zelf bewoond en gebruikt wordende, bestaende in het halve huis met den halven goorden,
in de buurschap Meddehoe gelegen, en sulks onder dese expresse conditie, dat het verkoperen ten
allen tijden zal vrijstaen het selve parceel voor een somma van 158 guldens quijt te koopen en in te
lossen, mits betalende de kosten van het royement.
1017 RA Bred.555
17270403
Gretken Warnshuis, wed. wijlen Wijllem te Kempell, wil sigh verandersaeten met Berndt te Straeke.
Exhibeerde maegscheit, waarbij tussen haer en haere drie voorkinderen afdragt gemaekt. De
kinderen zijn onmundig. Daarom mombaren Berent te Kempel en Teunis Slotboom. Uit de stukken
blijkt nog dat het oudste dochtertje Enneken heet en deze door haeren afstand van de Kempels
stede een somma van 25 gl. caroly hollands sal profiteren.
1018 RA Bred.173; fol.149r t/m 151r
17270609
Dor.Harmen Johan Satink pro se en als man en momboir zijner huisvrouw Anna Megtelt Poppink,
voorts de heer Johan Hendrik Veldink, der beijden regten doctor en burgemeester der stad
Groenlo, als volmr. van de vaandrig Fredrik Antonius Poppink, tesamen enige erfgenamen van
wijlen hun vader Frederik Hendrik Poppink, geven te kennen hoe dat op 1-2-1683 tussen Frederik
Henrik Poppink en Agnes Megtelt Paran een houwelijk is beraamt en gesloten onder de expresse
conditie nogtans dat, als er kinderen uit dit huwelijk zouden komen, de aangebrachte goederen van
de bruidegom souden versterven op de kinderen; indien er geen kinderen zouden zijn zou Agnes
Megtelt Paran uit de goederen van Fredrik Hendrik Poppink genieten 4000 guldens erflijk en de
halfscheyd van zijn goederen tugtswijse ter tijt haers levens besitten.
Fredrik Henrik Poppink is in augustus 1703 overleden, nalatende 3 kinderen, t.w. Frans Rudolph,
Anna Megtelt en Frederik Antonij. Frans Rudolph is sonder lijfserven na sijns vaders dood ook
overleden. Agnes Megtelt Paran is in 1704 een tweede huwelijk aangegaan met dr.Evers, waarbij
wederregtelijke houwlijxe voorwaarden zijn opgesteld. De mombaren van de onmundige kinderen
hebben toen alle nagelaten goederen van Fredrik Hendrik Poppink gevorderd. Toch is dr.Evers
grotendeels in de possessie en het vrugtgenot van der comparanten halve vaderlijcke goederen
blijven sitten; wel heeft hij o.a. moeten inruijmen het huijs door dr.Satink bewoond wordende met
den halven hoff en overschot des coopspenningen van 't goed Woordes.
Comparanten zien zich genoodzaakt inleijdinge te doen in den eijgendom en possessie van een
aantal erven en landerijen, waaronder o.a. een zesde gedeelte van 't goed Nijenhuijs met zijn
onderhorige cavensteden Tolkamp, gelegen in de buurschap Meddehoe, voorts den sak en
bloedtheinde gaande uit de goederen Roerdink, Beernink, Lammerdink, Garverdink in Meddehoe.
1019 RA Bred.438; fol.226v
17271120
Jan Simmelink en Berentjen Boijnk, ehelieden, bekennen schuldig te zijn aan Jan te Kortschot en
huisvrouw wegens opgenomen en in baren gelde ontfangen penningen, een somma van 582 guldens,
welke penningen zijn aangelegt tot uijtlossinge van Sevink, die in de Hulsbrake geregtelijk gevestigt
stond ter somma van 432 guldens en dan nog 150 guldens, so comparants vader Joost Simmelink
aan voornoemde Jan te Cortschot schuldig was; comparanten zullen hun schuld jaarlijks verrenten
met 24 guldens, verbindende daarvoor hare personen en goederen, in specie hun land de Hulsbrake
benoemt, gelegen onder het goed Simmelink in Meddehoe.
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1020 RA Bred.438
17280213
Jan Kossink, wonende op Wissink in Miste bekent getransporteerd en overgedragen te hebben aan
Hendrik Sijbink in Meddehoe, sodane rentverschrijvinge ad 100 daelders capitaels, als Hendrik
Sijbink op den 16-5-1643 aan Jan Kossink, Lijsken ehelieden, heeft verkogt en overgelaten, welke
renteverschrijving gevestigt is in een stuk lants drie schepels gesaeij groot in Meddehoe op den
Sevinck Esch, met eene sijde langs de Sevinks Bree, met de andere sijde naest rentverkoperen
landerien gelegen, met eenen einde aen Schulte van Huppels Maet, met den anderen aen Helmers
goorden schietende. Bekennende comparant van voors. rentverschrijvinge soo wegens capitael als
intresse voldaen en betaelt te sijn.
1021 RA Bred.555
17280709
Jan van Wullen, weduwnaar van wijlen Willemken ten Beytel, wil sig verandersaten met Joanna
Hemink en exhibeert ten reguarde van zijn onmondig kind Jan Hendrik een boedel-inventaris.
Harmen en Garrit ten Beytel, als bestevader en oom, worden aangesteld als mombers van het kind.
In de inventaris o.a.: Het huis soo door den inventarisant bewoont, een stuk lant op het Oosterwoort
besaeijt met rogge, een stuck gaerdenlant.
1022 RA Bred.555
17280810
Joost Kossink, weduwnaar van wijlen Derksken te Kolste, wil verandersaten. Hij heeft onmondige
kinderen, t.w. Hendrik Jan en Derk en Maria. Tot mombaren over de kinderen worden aangesteld
Wolter Kolstee en Bernt Harbers. In de inventaris o.a.: het gesai mest en mestreght in en op het goet
Kolste omtrent van 7 schepel gesai groot.
1023 RA Bred.173; fol.274v en 275r
17281125
Juffer Lucia Meis, geassisteert met haer swager Jurrien Ulrich van Rhede, versogte en dede mits
desen peindinge op sodane ongerede goederen als Aleijda Catharina Meijs, weduwe van Johan
Willem Wickede uit de naelatenschap van wijlen Hendrik ten Bengevoort en Gesina Meis,
gewesene ehelieden, is competerende, in specie op de behuijsinge door Gesina Meis bewoont
sijnde, item op een huis door Philip Pottebakkers bewoont in Wenterswijk staende en voorts op het
lant op den Hogen en Lagen Pas voor Wenterswijk gelegen, op de goederen Balkenschot in
Meddehoe, Gossink in Henxel, en Wanders in Miste gelegen en sulks om daer uijt betalinge te
obtineren van een somma van 418 guldens, welke wijlen Johan Willem Wickede en Aleijda
Catharina Meijs ehelieden aan de comparante luijt obligatie schuldig zijn.
1024 RA Bred.556
17290202
Griete ten Cooldeweijen, geassisteert met Reint Deunk, weduwe van wijlen Teube ten Ostendarp,
wil in twede ehe treden met Harmen Koninger. Hendrik Roerdink en Harmen ten Ostendarp als
naeste vrunden ofte bloetomen van des comperantinnen voorkineren worden mombers. Den 18-11729 wordt een maechscheit opgericht. Hierin o.a.: Den bruydegom brengd aen en bij sijn bruidt op
den guede Oostendarp, daer sij samen wonen sullen, een somma van 100 daelders, alsmede een
koe en een kiste. In de boedel-inventaris o.a.: ongeveer 3 molder gesaaij met mest rogge so gelegen
op het groot Ostendarp, burschap Medeho kerspel Wenterswik; item ongeveer 3 molder gesaaij
met volge rogge.
1025 RA Bred.438; fol.260v
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17290214
Jan Kamphuis en Aelken Sijbink, ehelieden, bekennen van David Wijgink opgenomen te hebben en
aan hem dus schuldig te zijn een som van 434 guldens 19 stuivers, jaarlijks te verpensioneren tegen
4 van het honderd, stellende tot onderpand hun eigendomlijk toebehorende kotstedeken Leurdijk in
de buurschap Meddehoe.
(2-3-1731: David Wijgink bekent van nevenstaande schuldbekentenis voldaan te zijn).
1026 RA Bred.556
17290330
Jenneken Grijsen, weduwe van wijlen Hendrijk de Walvaert, wil zich in tweede ehe begeven met
Jan Wessels. Zij heeft ten overstaan van de mombaren van haar kinderen Jan Boeyinck en Berent
ten Brinke, als naeste vrienden ofte oomen, een staet en inventaris opgemaakt. Uit de inventaris
blijkt o.a. een schult an die lantfrouwe de weduwe Wiggers tegen aenstaende Maeij 1729.
Overeengekomen wordt o.a. dat de moeder met haeren eheman int geheel voor haer behouden sal
al het geene soo bevonden wordt an die Walvaer. Voorts o.a. "en den outsten soon ofte die geene
de met belyeven der eijgenaers bouman op het steede nae verloop van tijd sal worden" etc.
1027 RA Bred.556
17290718
Ten versoeke van Peter ten Bosch, in huwelijk hebbende Gertruit Schultink, weduwe van
voornoemde Hendrik Walien Willems, wordt besloten boedelbeschrijving geopend. Deze is
getekent den 8-7-1728 door Gertrut Schulinck, weduwe van Hindrick Walien en besloten
overgegeven op 15-7-1728. Gertrut is moeder en voogdesse over haar onmundige kinderen
Hendrik, Magtelt, en Maria Walijen. In de inventaris komt o.a. voor: de halfscheyt in 't goet de
Hoeve benaemt in 't kerspel Wenterswik, boerschap Meddehoe, en ten deele onder Ligtenvoorde.
1028 RA Bred.438
17290826
Hermanus Wijgink bekent aan zijn broeder David Wijgink wegens geleende penningen schuldig te
zijn een somma van 10000 guldens, te verrenten tegen 3 pro cento, onder verband van comparants
persoon en goederen, en wel speciaal diverse goederen in Winterswijk, waaronder de quota in
Nijenhuis en Tolkamp in Meddehoe, te weten van alle drie huijsen van Nienhuijs en wat de
bouluijden regeren, de quota van Camphuis in Meddehoe en de quota van 't Weijenboom in
Meddehoe.
1029 RA Bred.556
17291029
Jan ten Haegen, weduwnaar van wijlen Marija Hoenink, wil in tweede ehe treden met Aelken ten
Dolle. Het gericht stelt als momboiren over de onmundige voorkinderen Janna en Hinderijna aan
Berent Hoenink, Willem ten Hagen en Teunis Heetbrink.
Jan ten Haegen heeft op 26-10-1729 inventaris opgemaakt van hetgeen hij op Schoppershuis met
wijlen Maria Hoenink in haar leven bezeten heeft. Deze inventaris beloopt een bedrag van 401
gulden 9 stuivers; er is geen onroerend goed bij. Eén van de posten luidt: "tegen Maeij 1730 an
Willem Scholten an huir 33-0-0."
Met Berent Hoenink en Willem ten Haegen als oomen en mombaren der onmundige kinderen volgt
op 26-10-1729 deling wegens der kinderen moedergoet. De vader zal de kinderen voor moederlijk
versterf geven samen 100 gulden wanneer zij 20 jaar zijn, alsmede ieder een koe als zij trouwen of
15 gulden. Wanneer één der kinderen ongetrouwd komt te sterven zal haar 50 gulden en haar koe
voor de helft naar de vader en voor de helft naar het andere kind gaan. De vader zal de kinderen
onderhouden en "de selve ter schoelen houden naebuurlijk". De mombaren zullen voor de kinderen
"voor een ijder van hun van die nu sijnde bedden in den boedel nemen een bedde om voor haar te
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bewaren tot haere mundigheijt". De boedelschulden blijven geheel ten laste van de vader.
1030 RA Bred.439; fol.4r
17291116
Gosen Rauwers en Frida Oonk, ehelieden, bekennen te hebben gecedeerd, getransporteerd en
overgedragen aan Berent Kolste en Geesken te Slippe ehelieden, een parceel hooijland de Weerd
of Hose genaamd, gelegen in de buurschap Meddeho, met het recht van een voerweg voor Hoebink
heen, conform de koopbrief van 26-4-1729.
1031 RA Bred.439; fol.11r en v
17291217
Johan Schoemaker te Winterswijk als gemachtigde van heer Johan Etmund van Graes geeft te
kennen dat zijn principaal (zoon van wijlen Johan Herman van Graes en wijlen Anna Christina van
Kerckerink) heeft gesisteerd van alle processen welke zijn moeder als opposante tegen Vrijheer
Nicolaas Herman van Ketteler in qualiteit als oom maternel en legitime momber van de heer Johan
Anton van Graes, heer tot de Loborgh, Patzeler en Nienborg, gelijk mede tegen genoemde heer
Johan Anton van Graes, heeft ondernomen gehad, en welke processen speelden voor het
Lantgerecht van Wenterswijk en het Hof Provinciaal van Gelderland. Zijn principaal heeft afstand
gedaan van de gelibelleerde goederen, te weten Santbergen, Mierdink, Wijberdink, Beernink en
Warrierdink (de beide laatste in Meddo gelegen).
1032 RA Bred.174; fol.3r en v
17300206
Dr.Evers als volmr. van Hermanus Wijgink verzocht en deed mits desen peindinge op de ongerede
goederen van Jan Kampes, en in specie op sijnes toebehorende stede Leurdijk genaamt, in de
buurschap Meddehoe naest het Kampes gelegen, en sulks om betalinge te hebben van 138 guldens
10 stuivers luijt obligatie van 7-3-1727 en dan nog 69 guldens luidt obligatie; hij peindet mede voor
den agterstandigen intresse.
1033 RA Bred.439; fol.21v
17300209
Lammert Boekers voor hem selfs en als volmr. van sijn suster Fijken Boekers, voorts Jan Boekers
en Gesina te Voortwijs ehelieden, mede Jan Willem Boekers en Christina Meijerink ehelieden,
bekennen voor eene wel en te danke betaelde somme geldes gecedeert en opgedragen te hebben
aan Jan Moschers en Arent Remes op de Mathe yder voor de geregte halfscheijt hun eijgendomlijke
halve Elscots Mathe, in de buurschap Meddehoe gelegen naast Hulser en Wissink mathe, so en als
dat parceel hen van haere ouderen is aengeërft.
1034 RA Bred.556
17300421
Jan Niers, weduwnaar van wijlen Jenneken Lammerdink, wil zich in tweede ehe begeven. Hij heeft
uit zijn huwelijk met Jenneken Lammerdink twee kinderen, t.w. Jan en Jan Berent, die alnog
onmondig zijn. Tot mombaren worden aangesteld Geert en Derk Lammerdink als bestevaar en oom
van de kinderen. Overeengekomen wordt o.a. dat Niersplaetsken, bestaende in huis als mede den
kamp, so en als dat selve kennelick in het kerspel Wenterswik buerschap Meddeho gelegen is, half
sal blieven voor bovengenoemde twe onmundige kinderen en de wederhalfscheid voor den vader
Jan Niers. De vader houdt de halfscheijt van de kinderen in gebruick totdat de kinderen mondig zijn
geworden; de vader zal vanaf de tijd dat de kinderen 16 jaeren out sijn geworden voor dat gebruick
jaerlicx geven 18 gulden (aan ieder 9 gulden), waarvan de eerste betaling zal geschieden Meij 1731.
1035 RA Bred.439; fol.27r en v
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17300503
Geert Nienhuis, wonende op de Beurse, mede voor zijn dochter Berndken Nienhuis en Hendrik
Havekes ehelieden, voorts Geesken Nienhuis, geassisteerd met Jan Willem Graver als regtens,
bekennen te hebben gecedeerd, getransporteerd en opgedragen aan Dries van Eerden op de
Vaeltrijt en huisvrouw, hun geregte vierde quota van het goed de Vaeltrijt,gelegen in Meddehoe.
1036 RA Bred.439; fol.31r t/m 32r
17300513
Dr.Satink als lasthebber van Hendrik ten Hagen vertoont magescheijt tussen de erfgenamen van
wijlen Willem ten Hagen opgericht, met verzoek tot protocollatie. Het magescheijt is d.d.
25-8-1729 opgemaakt te Doesborg tussen de erfgenamen van Willem ten Hage, met namen
Hendrik ten Hage, Hendrik van Kessel noie uxoris, Johanna Varster weduwe van Derk ten Hage
namens haar 3 onmundige kinderen geassisteert met Berent ten Hage, Berent te Hage voor sig
selven, voorts Berent Scholten naemens sijn huisvrouw, Gerrit ter Mast noie uxoris, en eindelijk
Berentien ten Hage weduwe Sibelink geassisteert met Hendrik ten Hage.
Hendrik ten Hage is hierbij ten deel gevallen uijt de halfscheijt van Schopperstede en uijt een vierde
part van een stukje lant de Pennebre, 2/7e parten, mits nogtans denselven daer van aen Hendrik van
Kessel noie uxoris moet uijtkeren gelijk denselve bereits in gelde betaelt heeft 214 guldens hollants;
blijvende de overige 5/7e parten van deze halfscheijt ten gemenen voordele van de 5 overige
erfgenamen hierboven genoemt, zo dat ieder van hen het geregte 1/7e part competeert. Met
betrekking tot enige obligaties, tesamen belopende 537 guldens, is bepaald dat een ieder van de
resp. schuldenaars haere portien kan en mag vorderen.
1037 RA Bred.439; fol.33v en 34r
17300517
Jan Meddeholt en Aeltien Buems, ehelieden, cederen, transporteren en dragen op aan Jan te Giffel
en Aeltien Roskamp, ehelieden, het halve stedeken het Meddeholt in Meddehoe, dit conform de
koopbrief van 6-8-1729.
1038 RA Bred.439; fol.34v
17300530
Jan Simmeldink en Berentien Boeijink, ehelieden, bekennen schuldig te zijn aan juffer Wendelina
Sybilla Vermeer, de somma van 1325 guldens, herkomende wegens op heden aan comparanten
verstrekte penningen, belovende deze alle jaer te verintressen tegen 5 procento, stellende ten
specialen onderpande het erve en goetien Helmerdink bij Simmeldink in Meddehoe gelegen.
(31-5-1731: Juff.Wendelina Sybilla Vermeer bekent van deze schuldbekentenis voldaan te zijn en
verzoekt royement).
1039 RA Bred.439; fol.30r
17300717
Hendrik ten Hage en Barbara Huijsink, ehelieden; Berent Ykink en Grete ten Hage, ehelieden;
Geert ter Maas en Janna Maria ten Hage, ehelieden; Berent ten Hage mede voor zijn absente
huisvrouw, alsmede voor de drie kinderen van Derk ten Hage caverende; Berentjen ten Hage,
weduwe van Hendrik Sijbelink, met Hendrik ten Hage als haar momber; bekennen gecedeert te
hebben aan Willem ten Hage en Elsken Stammers, ehelieden, de gehele Schoppers steede met de
halve Pennink bree, bestaande in huijs en getimmer, bou-, hooij- en weijdelanden, inslag en
plaggenvrede, holtgewas en twijg, gelegen in de buurschap Medeho, so en als comparanten en
cedenten die parcelen van haare ouderen zijn aengekomen.
1040 RA Bred.439; fol.47v en 48r
17310302
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Jan Kampes en Aeltien Sijbink, ehelieden, bekennen in eenen steden vasten en onwederroepelijken
erfkoop gecedeerd, getransporteerd en overgedragen te hebben aan Jan te Kortschot en huisvrouw,
hun eigendomlijke stedeken het Leurdijk genaamd, in de buurschap Meddehoe gelegen, bestaande
in huis en gaerden, hout en twijg, twee kampen en een weijde, en daer en bovens eene weijde de
Dingenmate genaamd, mede in Meddehoe bij het stedeken Leurdijk gelegen, zo en als het bij
Jeurden Bouman op het selve in het gebruik al nu buijten de Dingen mate is beseten geworden.
1041 RA Bred.439; fol.55v en 56r
17310531
Jan Simmelink en Berndken Boeijink, ehelieden, bekennen gecedeerd, getransporteerd en
overgedragen te hebben aan Hendrik Kalf en zijn vrouw de volle eigendom van hun eigendomlijke
plaetse, goedt en erve Helmerinck, in de buurschap Meddehoe gelegen, bestaande in behuijsingen,
hoff, gaerden en bouwlanden, hoeij- en weijdegronden, plaggenvre, holtgewas en twijg, conform de
koopbrief van 27-11-1730.
1042 RA Bred.174
17310602
Willem van Sontsvelt, volmr. van sijn swager de heer Georg Christoffel Fahlmer, koopman
residerende te Dusseldorp als eijgenaer van het erve en goet Dieterink, verzoekt peinding op en aen
de gerede goederen van Jan Dieterink, Janna Dulmers ehel., als paerden, beesten, ingedoemte des
huijses, wagen, ploeg, en al het bougereetschap, voorts gesaeij op den lande, mest en mestregt en
sunsten op alles wat onder het gerede is begrepen, en sulks ten fine om betalinge te erlangen van
vijffhondert en vijf en twintig glns., heerkomende van agterstandige pagtgelden, peindende den
comparant mede voor de kosten sampt schade met regte.
1043 RA Bred.439; fol.57r
17310608
Jan Simmelink en Berentjen Boeijink, ehelieden, bekennen wegens opgenomene en ontfangene
penningen schuldig te zijn aan juff.Wendelina Sybilla Vermeer een som van 450 guldens Hollants
tegen 5 pro cento 's jaars, stellende haere personen en goederen tot onderpand en in specie haere
eigendomlijke hooijmate zijnde agt dag maeijens groot, in de boerschap Meddehoe gelegen,tussen
Kluppers Goorden en de Sevinks mate gelegen.
1044 RA Bred.556
17310927
Getruij Dieterdink, weduwe van wijlen Garrit Loitink, is voorhebbens sigh wederom te
verandersaten. Zij heeft uit haar huwelijk met Garrit Loitink twe kinderen, met namen Berent en
Willemina Lisabet, die alnog onmondig sijn. Zij exhibeert een staat en inventaris van alle gerede en
ongerede goederen en een op den inventaris gemaekt magescheid. Tot momberen over de kinderen
worden aangesteld Hendrik Loitink en Jan Gielink. In de inventaris o.a. bij de ongerede goederen:
Een stuck hoijlant de Hose genaamt kennelick bij Garverdinkweert in de buerschap Meddeho
gelegen en 't mestregt in en op den lande so en als op Loitink voorhanden is. De zoon zal in
eeuwighdurende erfeigendom hebben en behouden het perceel hooijgront genaamt de Hose etc.etc.;
de dochter zal voor vadersgoed uitgereikt en door haar broer betaald krijgen 100 dalder hollants.
1045 RA Bred.174; fol.72v
17320319
David Wijgink versogt en dede mits desen peindinge op en aen de ongerede goederen van Enneken
Rennerdink, weduwe van wijlen Jan Tenkink, specialijk op een veertiende part van een goet het
Hagen genaamt, gelegen in de buurschap Meddehoe. De peinding geschiedt om betalinge te
obtineren van een sevende gedeelte van een somma van 203 guldens 18 stuivers, heerkomende
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wegens opgenomene penningen van wijlen Elsken Rennerdink en welk sevende gedeelte Enneken
Rennerdink als erfgename van wijlen haere moeder Elsken Rennerdink moet betalen, alles ingevolge
opgerichte obligatie van den 1-6-1704, voorts mede om betalinge te erlangen van een somma van
105 guldens en 13 stuivers door wijlen Jan Tenkink en Enneken Rennerdink, gewesen ehelieden, in
dato den 14-7-1715 van de comparant genegotieert. Comparant peindet mede voor den
agterstandigen intresse, kosten sampt schade.
1046 RA Bred.174; fol.77v t/m 78v
17320429
Erschenen vrou Catharina Maria Backer, weduwe en boedelhouderse en tugtenaarse van wijlen
Johan Hendrik Veldink, in leven der beijden regten doctor en burgemeester der stad Groenlo, die
refereert hoe dat de heer Fred.Anthonij Poppink wegens obligatie d.d. 3-6-1726 aan comparantes
eheman schuldig is 200 guldens met den intresse daar van, item nog wegens obligatie d.d.
19-11-1728 ad 100 guldens mede met den intresse, mitsgaders wegens een rekeninge vermogens
gemelten heer dor.Veldinks salarisboek van verdiend salaris en gedaen verschot 768 guldens 10
stuivers. Comparante is geïnformeerd dat voorschreven debiteur zijn goederen in de heerlijkheid
Bredevoort, die hij van zijn moeder saliger de gewesene huijsvrou van dor.Johan Casper Evers
geërft heeft, wil verkopen en ten dien eijnde daar over kerkenspraak heeft laten doen.
Comparante is daarom genoodzaakt geweest sig op heden, wanneer dien verkoop stonde
ondernomen te worden, via de heer secretaris tot de heer Poppink binnen Winterswijk te wenden.
Poppink had aan de secretaris gezegd dat hij te Vreden door comparante kon worden
aangesproken en hij wilde de rekening, die de secretaris hem had gepresenteerd, niet aannemen;
deze rekening heeft hij ook niet willen ontvangen uit handen van den ondervoogd Jan Buckers.
Daarom verzoekt comparante het WelEdle Gerigte peyndinge aan de goederen, gelegen in de
Heerlijkheid Bredevoort, bestaande in een half huijs binnen Winterswijk de Helle genaamt, waarin
dr.Satink woont, en een twaalfde part van het goed Nijenhuijs in Meddehoe, een vierde part van het
goed Hesselink in Cotten, een vierde part van 't goed Nijenhuijs in Brinkheurne, voorts des
debiteurs geregte aanparten aan de goederen Veerink in Cotten, Wassink Cavenstede in 't
Dorpboer, Vortschot in Huppel, Rauwerdink, de Cavenstede de Heurne en Roox te samen in 't
Woolt gelegen, verders desselfs aenparten an de volgende vlogh landerijen gelegen op den Pas, op
den Tolbre, op den Schenhoek, op den Pelkwijk, op den Wippelbeeke en op den Hasel op den
Munsterkamp op het Oostervoorts.
1047 RA Bred.557
17320606
Janna Dulmers, weduwe van wijlen Jan Dieterink, geeft te kennen dat zij in tweede ehe wil treden
met Hendrick Dierkink. Zij verklaart dat zij niets ter werelt is besittende, ne maer als aen een weled.
gerigte bekend is, dat alle haere goederen door haren lantheer voor de agterstandige jarenpagte
laestleden dingsdag geregtelick sijn verkoft, so dat sij niet in staet is hare kinderen voor vaders goet
yts te kunnen toesetten. Tot mombers over de onmondige kinderen worden aangesteld Hendrik
Dulmer en Hendrik Loitink.
1048 RA Bred.174; fol.94v
17320627
Toebe Hesselink als volmr. van zijn vader Lubbert Hesselink, versogte en dede mits desen
peyndinge op en aan een negende part van het erve ende goed Nijenhuijs in de buurschap Meddeho
gelegen, de kinderen van wijlen Rutger Lebbink en Margareta Heuring, gewesene eheluijden,
toestendig, om daaruijt betalinge te erlangen van eene somma van 300 guldens met den daarop
verschenen en te verschijnen interesse tot de effective betalinge toe, luijt obligatie van den 14-81719,welk capitaal alrede aan de voorschreven kinderen Joseph en Roelef Lebbink en Anna Josina
Lebbink tot Vreden woonagtig, gedenuntieerd is.
16 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 226 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Oud Rechterlijk Archief 1533-1811

1049 RA Bred.439
17320628
Joseph Rudolph en juffrou Gesina Lebbink, sij geassisteert met Hermannus Putman als regtens en
bekenden voor 800 gulden te hebben gecedeerd en getransporteerd aan David Wijgink en erven
hun eigendommelijke 1/9e gedeelte van het goed en erve Nijenhuijs in de buurschap Meddehoe
gelegen, bestaande in zijn beide behuijsingen, voorts eene cotstede het Tolkamp genaamd, land,
sand en hooij- en weijdegrond, bos, holt, holtgewas, inslag en plaggenvrede.
1050 RA Bred.557
17321205
Berent Wormeskamp, weduwnaar van wijlen Jenneken Kocks, is voorhebbens sig te
verandersaten. Hij heeft bij zijn overleden huysvrouw 3 kinderen, Berent, Janna en Harmken, die
alnog onmondig zijn. Tot mombers worden aangesteld Harmen Koks en Teube Wormskamp aen
Stamshuis. In de inventaris o.a.: het bouregt van het goet Wormeskamp, kerspel Wenterswick,
buerschap Meddeho, bestaande in zes schepel gesaaij met mestrogge en ongeveer vijf met
volgerogge.
1051 RA Bred.174; fol.114r en v
17330210
Jan Roelof Willink pro se en noie uxoris Maria Elisabet Wijgink en als volmr. van zijn swager
Hendrik Jan Wijgink, versogte en dede bij desen peindinge op en aen sodane erfportie als op
comparants schoonvader Jan Hendrik Wijgink door het overlijden van desselfs broeder Wander
Wijgink ab intestato is gedevolveert en in specie op en aen sodanig aenpart als comparants
schoonvader door dit overlijden competeert aan het huis en hoff in Winterswijk tussen de
behuysingen van Hend.Willink en Jannes Poelhuis gelegen, aen den Wehmer Gaerden, aen twee
parceelen hooijgront in de Morsche, aen drie stukken lants op de Wippelbeke, aen twee stukken
lants op de Pelkwijk, aen het lant op den Scholten Esch, aen 't lant op den Brants bosch, en de
St.Annen Mate, aen de weijde agter 't Melatenhuis, aen 't goorden lant op den Joden Kerkhoff off
Slesewijk, aen het Kruisstukke aen de Bredevoortse strate, te saemen in en bij Wenterswijk
gelegen, voorts op het geregte aenpart van Nienhuis, Tolkamp, Kamphuis, Weijenboom in
Meddeho, Gossink, Wijskamp in Henxel, Molners, Veenemate en Heetbrink met de Stoltenbree en
Maesstede en den sak en bloettiende den Tomas tiende genaamt in Korle, Huijskamp in Kotten,
Rauwerdink en de onderhoorige kavensteden Brommelstroet en Selle in 't Woolt gelegen, en sulks
om daer door te erlangen betalinge van eene somma van 2000 guldens als de comparant pro se et
noie uxoris en sijnen swager Hendrik Jan Wijgink van de vader Jan Hendrik Wijgink volgens
obligatie van 5-1-1731 te praetenderen hebben.
1052 RA Bred.557
17330225
Jan Tops, weduwnaar van wijlen Mette ten Beijtel, geeft te kennen dat hij voorhebbens is sigh
wederom te verandersaten. Hij heeft bij zijn overleden vrouw drie onmondige kinderen, t.w. Gerrit,
Jenneken en Enneken. Tot momberen over de kinderen worden aangesteld Harmen ten Beitel en
Gerrit ten Beitel. In de boedel-inventaris o.a.: Een stuck boulant ter grote van ongeveer 4 schepel
roggen gesaaij gelegen op den Nuwenkamp in de binnenpaalen van Grondels; nog een stuck boulant
genaamt den Nuwenkamp ter grote van ongeveer 6 schepel roggen gesaaij, kennelick in de
buerschap Meddeho kerspel Wenterswick gelegen, nievers mede beswaert dan met verpondinge;
ongeveer 2 schepel mestroggen gesaaij op de Braak, ongeveer 1½ schepel mestroggen gesaaij op
den hoffkeskamp; ongeveer 3 schepel mestroggen gesaaij in den Nuwenkamp samen in de
buerschap Meddeho gelegen.
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1053 RA Bred.174; fol.115v t/m 116v
17330314
Berent Arentsen Scholte ten Ahave voor hem selfs en als man en momber zijne huisvrouw Janna
Grevink, en uijt name van sijn schoonsuster Geesken Grevink, en Harmen Lenkhoff voor hem selfs
en als man en momber sijner huisvrouw Hindersken Grevink, voorts Roeleff ten Dam voor hem selfs
en als vader en momber van sijne onmundige kinderen bij wijlen Lutte Grevink ehelijk verwekt,
segten hoe dat tussen comparanten moeder en schoonmoeder Garritjen Locken, weduwe van wijlen
Berent Grevink en dessen weduwe Grevink haar schoonbroeder en suster Johan Henrik Wijgink en
Geesken Locken ehelieden, op 8-11-1703 een accoord is gemaakt over het sterfval van wijlen
comparantens grootvader en grootmoeder Saaltjen Lokken en Garritjen ten Hietbrink eheluijden.
Daarbij heeft gemelten Jan Hendrik Wijgink tot sijnen laste genomen alle obligatien, boek en andere
schuld tot laste van dien boedel, uytgenomen 't capitaal van de weduwe Heijlersig. De boedel van
Saaltjen Locken was beswaard met de volgende sommen, t.w. aen Jannis Rothornius wegens
obligaties van 25-7-1687 en 27-4-1689 350 guldens en aen Harmen Swijtink volgens obligatie van
24-6-1695 100 guldens en aan Geesken Hoftijser volgens obligatie van 10-10-1681 25 guldens.
De eerste comparant en zijn vrouw hebben toch voor een deel ter voorkoming van grote kosten
deze obligaties moeten betalen, t.w. voor de halfscheijd van de capitalen en interesse van Jan
Roshorn 210 guldens en de halfscheijd van de obligaties van Harmen Swijtink en Geesken te
Hoftijser. In der minne hebben zij van Jan Hendrik Wijgink van de door hen verschotene en
betaalde penningen geen betaling kunnen erlangen. Daarom versogten en deden zij bij dezen
peyndinge op en aen sodane erfportie als op Jan Hendrik Wijgink door het overlijden van desselfs
broeder Wander Wijgink ab intestato is gedevolveert, t.w. aen de aenparten van de volgende
ongerede goederen, namelijk huis en hoff in Winterswijk tussen de behuysingen van Hend.Willink en
Jannes Poelhuis gelegen, aen den Wehmer Gaerden, aen twee parceelen hooijgront in de Morsche,
aen drie stukken lants op de Wippelbeke, aen twee stukken lants op de Pelkwijk, aen het lant op
den Scholten Esch, aen 't lant op den Brants bosch, en de St.Annen Mate, aen de weijde agter 't
Melatenhuis, aen 't goorden lant op den Joden Kerkhoff off Slesewijk, aen het Kruisstukke aen de
Bredevoortse strate, te samen in en bij Wenterswijk gelegen, voorts op het geregte aenpart van
Nienhuis, Tolkamp, Kamphuis, Weijenboom in Meddeho, Gossink, Wijskamp in Henxel, Molners,
Veenemate en Heetbrink met de Stoltenbree en Maesstede en den sak en bloettiende den Tomas
tiende genaamt in Korle, Huijskamp in Kotten, Rauwerdink en de onderhoorige kavensteden
Brommelstroet en Selle in 't Woolt gelegen, en sulks om daar door te erlangen betalinge van
voorgemelde somma van 210 guldens en van de halfscheyd van de obligaties van Harmen Swijtink
en Geesken Hoftijser.
1054 RA Bred.439
17330507
Fredrik Antoni Poppink en juffer Isabella Anastasia Nhamen, ehelieden, bekennen gecedeerd en
overgedragen te hebben aan David Wijgink luit koopbrief in dato den 28-4-1732 hun geregte 1/12e
gedeelte van het goed en erve Nienhuis, bestaande in 2 behuizingen, beneffens een huis het Tolkamp
genaamd, met alle hoven, bouland, hooij- en weijdegront, inslag en plaggenvrede, holt en holtgewas.
1055 RA Bred.557
17330509
Tonis te Slotboom, weduwnaar van wijlen Geertruijt te Kempel, wil in tweede huwelijk treden met
Griete Hoebink. Hij heeft 2 voorkinderen. Mombers over de kinderen worden Berent te Kempel als
grootvader en Berent te Kempel junior als bloetoom van de kinderen. D.d. 9-5-1733 wordt
maegscheit opgericht. De vader zal de gehele inboedel behouden; voor moederlijk goet zal hij aan
yder van sijne voorn. kinderen uitkeren de somma van 26 guldens als de kinderen 18 jaren out sijn.
1056 RA Bred.601
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17330601
Testament van Harmen ten Beijtell, weduwnaar van Lijsebeth Tjeink, o.a. wegens zijn "hooge
jaaren". Na zijn overlijden zullen zijn gerede en ongerede goederen worden verdeeld in 5 gelijke
delen, voor resp. de zoons Frederick, Berent en Gerrit ten Beijtel, de 3 kinderen van wijlen zijn
dochter Mette ten Beijtell en wijlen haar man Jan Tops op Beijtel, en de zoon van wijlen zijn dochter
Willemken ten Beijtell en haar man Jan van Wullen.
Wanneer de zoon Frerick, die nog geen kinderen heeft, voor testateur overlijdt, zal de nalatenschap
in 4 delen worden verdeeld. Wanneer een of meer van de andere kinderen of van de kindskinderen
voor testateur overlijdt, zal naar gelang van het aantal staken of stammen, die er bij zijn dood zijn,
een gelijk aantal delen worden gemaakt.
De portie die de kinderen van de overleden dochter Mette zal krijgen zal na aflijvigheid van één van
hen vererven op de overblijvende en zo vervolgens van de een op de andere tot de
laatstoverblijvende, welke mede stervende alles zal doen wederkeren in de boedel en aan de naaste
van testateurs kinderen of kintskinderen; dit zal echter alleen gebeuren als er van genoemde dochter
geen wettige lijves erven zullen zijn.
Een soortgelijke regeling wordt opgenomen voor de zoon Jan Hendrik van Wullen van wijlen
testateurs dochter Willemken.
Eer dergelijke regeling zal niet gelden voor de 3 zonen van de testateur, waar de vererving "nae den
gewoonlijcken cours" zal gaan.
1057 RA Bred.557
17330711
Jan Harbers op 't Hagen legt staat en inventaris over van de goederen, die hij met wijlen zijn
huisvrouw Maria ten Hagen in gemeenschap heeft bezeten, en die nu op hun zoon Jan ter halfscheijt
zijn vervallen. Deze inventaris is op 10-7-1733 opgesteld. Tot de eigendommen behoren geen
onroerende goederen. De inventaris is opgesteld omdat Jan Harbers wil hertrouwen, maar daartoe
eerst aan zijn onmundige zoon zijn moeders goed moet bewijzen. Tot voogden over het kind
worden aangesteld Hendrik Rentink, Jan Muggenberg en Jan Willem Graver.
1058 RA Bred.439
17330713
Dr.Satink, gemachtigde van de heer Johan Anton baron van Graes, heer tot den Lobergh, Patzeler
en Nienborgh en mevrouw Johanna Francisca baronesse van Elmendorff, ehelieden, verklaart dat
zijn principalen wegens opgenomen en ontfangene penningen schuldig zijn aan juffer Anna van
Sugtelen binnen Deventer een somma van 20000 caroli guldens, jaarlijks te verrenten tegen 4
guldens van ieder honderd. Boven het verband voor de Leenkamer des Fürstendomd Gelre en
Graafschap Zutphen, alsmede voor het Gerigte van Haxbergen voor dit selve capitael gepasseert,
verbinden zij hun personen en goederen, speciaal de erven Mierdink in Henxell, Beernink en
Warrierdink in Meddehoe, Wijberdink in de Brinkheurne en Sandtbergen in Dorpboer. (geroyeert
21-6-1737).
1059 RA Bred.557
17330829
Jan Poelhuis, weduwnaar van wijlen Beerndeken te Poelhuis, is voornemens in een tweede ehe te
treden. Hij geeft over staet en inventaris van alle sodanige gerede en ongerede goederen als hij met
sijn vrouw heeft bezeten en alnu voorhanden zijn met zijn twee onmundige kinderen Janna Liesebet
en Wander. Tot mombers over de kinderen worden aangesteld Jan Osink en Theodorus Lunterbos
als bloetooms. In de inventaris komt o.a. voor: een vierde part van het goet ende erve Poelus
genaemt met allen sijnen toebehoir in het kerspel Wenterswick in de buijrschap Meddeho gelegen
en vorders het geene de bestemoeder Wiegmoet Poelhuis heeft naegelaten.
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1060 RA Bred.557
17340306
Aeltien Schurink wed. van wijlen Geert Wesselink, wil wederom veranderzaten. Zij moet eerst aan
haar onmondige kinderen -Marije, Beerndeken en Jan- hun vaders goet bewesen hebben. Tot
momberen over de kinderen worden aangesteld Gerrit Schurink en Harmen Bussche. Zij bezit geen
ongerede goederen.
1061 RA Bred.439
17340312
Jan Disselbrink als gemachtigde van Fred.Ant.Poppink en Isabella Anasthasia van Nhamen,
ehelieden, verklaart dat zijn principalen in eenen steden vasten en onwederroepelijken erfkoop
gecedeert, getransporteert en overgedragen hebben aan Berent Lieferdink en Stijne Wissink,
ehelieden, hun eijgendomlijken gehelen sak tiende gaende uijt de goederen Beernink, Lammerdink,
Garverdink en Roerdink in de buurschap Meddehoe gelegen, wordende den tiende uijt Roerdink nu
uijt Santbergen in Dorpboer betaelt, voorts Honesch en Groters in 't Dorpboer, Hijink en
Rennerdink in Huppel en uit Deunk in Brinkheurne, te samen 6 molders 3 schepels min een spint
rogge, en een molder en een spint boekweit uijtmakende, voorts hun halven bloettiende gaende uit
de goederen Roerdink en Beernink in Meddehoe, Rennerdink en Strake in Huppel, alles volgens de
tientrolle daer van voorhanden en zulks conform de koopbrief d.d. 12-8-1733.
1062 RA Bred.557
17351203
Jan Beernink, weduwnaar van wijlen Janna Halrijt, overgeeft een staet en inventarium van alle
sodane ongerede en gerede goederen als den comparant met sijne onmundige dochter Bernadina is
besittende. Tot mombaren worden aangesteld Harmen Halrijt en Berent ter Stroote als bloetooms
van het onmondige kint. In de inventaris o.a.: een huisken in de buijrschap Meddeho kerspel van
Wenterswick staende ende gelegen.
1063 RA Bred.439
17360103
Theodorus Lunterbos en Janna Geertruijt Poelhuijs, ehelieden, willen in de beste en bestendigste
forma van regten in so verre een aanlegger na regten verpligt is voor de kosten van sodane
procedure als comparanten tegens Jan Tijhoff q.q. voor den Wel Edlen Hove van Gelderland zijn
voerende, cautie stellen, zulks onder verband van haare personen en gerede en ongerede goederen,
verbindende wel specialijk hun geregten eijgendom aan het erve en goed Poelhuijs, gelegen in de
buijrschap Meddehoe, so en als het de comparanten van wijlen haare ouderen Lambert ten
Poelhuijs en Wijgmoet Boinck is aangeërft en vervallen, bestaande in ¼e en 1/36e gedeelte, teneinde
Jan Tijhoff op het Poelhuijs voornoemt, in cas van onverhopentlijke succumsentie, sig daar aan kost
en schadeloos sal verhalen.
1064 RA Bred.175
17360202
Rudolph en Gijsbertus Huijsink, voorts Jan Berent Mentink noie uxoris, geven te kennen dat zij op
14-1-1736 van den Hove Provintiael hadden geobtineert brieven executie op ende tegens Joost
Simmelt, welke brieven op 20-1-1736 door een bode van den Hove aan de Officier deser
Heerlijkheid zijn overgebragt. Soo versogten comparanten immissie en in de possessie stelling van
de parcelen, bij de obligatie of pandtschap speciael en gerigtelijk verbonden, als het Laerbergs
maetjen met Simmeldinks Goor, de Goormate en de Goorkamp.
Het gerigt besluit conform dit verzoek.
Comparanten verzoeken vervolgens dat de eerste, tweede en derde ruyminge aan haeren debiteur
Joost Simmelink moge worden geboden. Voorts dat moge worden interdictie (=verbod) gedaen aan
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Derk Mierdink in Simmelinks huysken, pagter van den Goorkamp, van sig geen vrugten of pagten
weerloos te maken bij poene als nae regten.
1065 RA Bred.558
17360526
Jan aan de Kronje in Meddehoe, weduwnaar van wijlen Deefken Konninks, is genegen in een
tweede ehe te treeden. Hij overgeeft aan 't gerigte tot voldoeninge van het lantregt eenen staet en
inventaris van alle sodanige goederen als hij met sijne geweesene ehevrouw beseeten heeft en alnu
voorhanden sijn. Over de twee onmundige kinderen, namens Tube en Anna Maria, worden tot
mombaers aengestelt Willem en Jan Konninks als bloetooms van de kinderen. In de inventaris geen
ongereede goederen.
1066 RA Bred.175
17360529
Jan Simmelink, hofman van het hofgoet Simmelink, en Berendina Boeijink ehelieden, verklaren in
saeken tegens Rudolf en Gijsbert Huijsink en Jan Berent Mentink, in cas van oppositie voor het Hof
Provintiael lopende, tot cautie gestelt te hebben haere personen en goederen, specialijk daer voor
verhypothekerende het dominium utile en provenues van het hofgoet Simmelink, opdat R. en
G.Huijsink en J.B.Mentink sig daer aen in cas van succumbente (=verlies) kost en schadeloos sullen
kunnen en mogen verhalen.
1067 RA Bred.439
17361025
Christiaen Jacob Brunstering, weduwnaar erfuijter en boedelhouder van wijlen Anna Margrieta
Laerberg, voorts de egteluijden Harmen Schoemaker en Janna Wendelina Laerberg, bekennen voor
een wel en te danke betaelde somma geldes in specie, mede ten reguarde der onmundige kinderen
van voornoemde C.J. Brunstering, in een steden vasten en onwederroepelijke erffkoop gecedeert en
opgedragen te hebben aan Berent Lieferink en Stijne Wissink egteluijden, hun eijgendomlijke halve
Romps sak- en bloedigen tijende gaende uijt de goederen Roerdink in Meddehoe, welke al nu door
Samberg in het Dorpboer wort betaelt, voorts uijt Beernink, Lammerdink, Garverdink in Meddehoe, Hijink en Rennerdink in Huppel, Deunk in Brinkheurne, Honesch en Groters in Dorpboer,
gelijkfals mede den bloettiende hier vooren uijtgedrukt gaende uijt de goederen Roerdink en
Beernink in Meddehoe, Strake en Rennerdink in Huppel, soo en als bloettiende is en wort betaelt,
uijt Roerdink in Meddehoe in 't geheel ses schepel rogge, Beernink drie schepel rogge, Honesch in 't
Dorpboer 1½ schepel rogge, Lammerdink 3 schepel rogge, Rennert 4 schepel en een spint rogge,
nog een molder en een spint boekweijte, Hijink 3 schepel rogge, Garverdink 1½ schepel rogge en
Deunk 3 schepel rogge, Groters 1½ schepel rogge, te samen voor de halfscheit in koorn
uijtmakende 7 molder en 3 schepel, een en ander conform de op 21-6-1736 opgerichte koopbrief.
1068 RA Bred.175
17370329
Hendrik Schreurs pro se et noie uxoris Wilmken Boeijink, versogt peindinge op en aan de gerede en
ongerede goederen van wijlen Hendrik Boeijink en Trijntjen Boeijink gewesene ehelieden, in
Meddehoe op het goet Boeijink woonagtig, als op en aen haer ehelieden bouwerie, als saet, mest en
mestregt, wagen, ploeg, paerden, op en in den lande van het goet Boeijink en ingedoemte des
huijses, voorts op en aan sodane 100 daelders als wijlen Hendrik Boeijink en huisvrouw van wijlen
den Wenterswijksen pastor dominus Schoemaker volgens obligatie competeert en aen sodane een
molders gesaaij boulants min off meer als wijlen Hendrik Boeijink en huisvrouw beseten en al nu
naegelaten heeft en het daer op staende gewas bij Nijenhuis op den Kattenberg in Meddehoe
gelegen, en sulks om daar door te erlangen betalinge van een somma van 300 guldens en een koe en
een sterke, als aan comparant bij houwelijks voorwaerden op 28-2-1728 met zijn huisvrouw
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Wilmken Boeijink ten ehestuir mede belooft zijn door gemelten Hendrik en Trijntjen Boeijink
ehelieden.
1069 RA Bred.175
17370403
Steven Jan van Hengel junior, last hebbende van de weduwe van Berent te Kortschot, refereert
hoedanig zijn principalinne wegens eijgenhandige obligatie van 25-5-1722 tegoed heeft van wijlen
Hendrik Boeijink en huisvrouw een somma van 200 guldens en rugstendige intresse. Comparant
heeft vernomen dat de boedel van wijlen Hendrik Boeijink en huisvrouw reets voor eene merkelijke
somma met peindinge is besproken en hij is bedugt dat den selven nog meerder sal worden
besproken. Daarom verzoekt hij nu peinding op en aen de gerede en ongerede goederen van
Trijntje Boeijnk, weduwe erfuijterse en boedelhouderse van wijlen Hendrik Boeijink in Meddo, als
naementlijk op en aen des selfs bouwerie, saet, mest en mestregt, wagen en ploeg, op en in den
lande van het goet Boeijink in Meddo, voorts levendige have en ingedoemte des huijses, voorts op
sodane 100 daelder als Trijntje Boeijnk van wijlen den heer predikant Schoemaker tot Wenterswijk
competeert volgens obligatie, en aen een molder gesaeij bouland ongevehr en het gewas daer op
staende voornoemde weduwe toestendig, bij Nienhuis op den Kattenberg in Meddo gelegen.
1070 RA Bred.439
17370411
Jan Hendrik Vos, wonende op Boesink in de buurschap Bummers kerspel Rhede, voorts Jan
Willem Wesselink en Jan Schoemaker als momberen van Jan Hendrik Vos voornoemd, bekennen
schuldig te zijn aan Berent Resink en Jenneken Schuijrink ehelieden in Hengsel, een som van 1000
caroli guldens Hollants, opgenomen in baeren gelde tot betalinge van de koopspennink van het goed
Gunsink, door Jan Hendrik Vos in het dorp Rhede gekocht, jaar- lijks te verrenten tegen 3 per
cento, edog in val den intresse op den verschijnsdag (heden over een jaar) of uijterlijk 6 weken daer
nae niet betaelt wert, zal het renthefferen vrijstaen soo veel koorn van het Sikkink en het Hagen te
trekken als den intresse uijtdraegt. Tot onderpand dient het halve goet Sikkink in Korle en de
geregten eigendom van het goed Hagen bij Klumpers stede in Meddehoe.
1071 RA Bred.175
17370509
Dr.J.T.Evers, volmr. van Sr.Dav.Wygink, versogte en dede bij desen peindinge op en aen de
gerede en ongerede goederen van wijlen Hendrik Boeijink in Meddehoe in de Leursijde, als op en
aen haeren ehelieden paerden, beesten, wagen, ingedoemte des huijses, saat en koorn, mest en
mestregt, in 't huis, schoppe, op en in den lande van het goet Boeijink, voorts haerer ehelieden
geregte 3/4e parten aen lant op den Kattenberg voor Nijenhuis en naast Wyginks landerien gelegen
en dan nog op sodane 150 guldens als sij ehelieden van dnus Schoemaker tot Wenterswijk te
pretenderen hebben. De peinding geschiedt om betalinge te erlangen van een somma van 317
guldens 7 stuivers 12 penningen wegens agterstandige pagt en verpondinge volgens handtschrift.
1072 RA Bred.175
17370514
Steven Jan van Hengel, speciale last hebbende van de weduwe van Berent te Kortschot, repeteert
en inhereert de gedane peindinge op de gerede en ongerede goederen van Trijne Mensink, weduwe
erfuiterse en boedelhouderse van wijlen Hendrik
Boeijink in Meddehoe, gedaen tot hoedinge haerer schade, vermits dezelve vernomen hadde dat de
eijgen kinderen den boedel reets besprongen hadden om quasi haren bruitschat te erlangen. Het is
comparants principalinne intentie niet geweest dese procedure verder te vervolgen, bevorens de
termijn van voldoeninge der obligatie-schuld was vervloten geweest.
Hij adresseert nu bij het gerigt omdat de weduwe Boeijink heeft kunnen goet vinden gepasseerde
16 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 232 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Oud Rechterlijk Archief 1533-1811

sondag te doen publiceren dat haar gerede en ongerede goederen tot dempinge der boedelschulden
op den 18e deses verkocht worden. Desgevraagd heeft comparant van de weduwe te horen
gekregen dat sij sig de saeke niet moeijde en haer ook niet aengink, maar dat het de fiscaal sijn
werk was, die beloofd had dat Hendrik Schreurs het sijne en hij sijne onkosten eerst soude hebben
en de andere crediteuren niets souden hebben. Comparant verzoekt het gerigt de weduwe Boeijink
te demanderen (=bevelen) haer gepretendeerde verkopinge te staken; voorts verzoekt hij om, in val
onvermoedlijk daer mede mogte willen vervaeren, den voogt en ondervoogt van Wenterswijk te
authoriseren de gerede effecten te bewaren, ten tijde bij desen gerigte dies wegens nader sal sijn
gedecreteert en erkent wat regtens.
1073 RA Bred.439
17370621
Dr.Satink als gemachtigde van de heer Johan Anton van Graes, heer tot de Loborgh, Diepenbroek,
Patzeler, Geisterholt en Nienborgh en ehevrouw vrouwe Johanna Francisca van Elmendorph,
bekent gecedeert en overgedragen te hebben aan Hendrik Willink en Stijntjen te Cate egtelieden,
het goed en erve Beernink in Meddehoe, met huis hoff en allen getimmer, landt, sant, hooij- en
weijdegront, holt, bos en bosgrond, inslag en plaggenvrede, en zulks conform de op 11 en 14
november 1735 opgerichte koopbrief.
1074 RA Bred.439
17370621
Dr.Satink als gemagtigde van de heer Johan Anton van Graes, heer tot de Loborgh, Diepenbroek,
Patzeler, Geisterholt en Nienborgh en ehevrouw vrouwe Johanna Francisca van Elmendorph,
bekent gecedeert en overgedragen te hebben aan Berent Lieferdink en Stijne Wissink egteluijden,
het goet en erve Warrierdink beneffens de daer toe behorende tiende, in Meddehoe, met huis, hoff
en allen getimmer, lant, sant, hooij- en weijdegront, holt, bos en bosgrond, inslag en plaggenvrede,
en zulks conform de op 7-6-1737 opgerichte koopbrief.
1075 RA Bred.175
17371128
Dr.Satink, volmr.van Wendelina Sybilla Vermeer, versogte en dede mits desen peindinge op de
ongerede goederen van Jan Simmelink en Berentjen Boeijink ehelieden, specialijk op haere
eigendomlijke hooijmate, zijnde 8 dagen maeijens groot, gelegen in de buurschap Meddehoe tussen
Kleppers Goorden en de Sevinks mate, en sulks om daer uijt betalinge te erlangen van een somma
van 450 guldens, heerkomende wegens geleent gelt, alles ingevolge gerigtelijke bekentenisse.
1076 RA Bred.558
17380201
Grietjen Wijenboom, weduwe van wijlen Jan Stammers, is geneegen in een tweede ehe te treeden.
Zij overgeeft aan den lantgerigte tot voldoeninge van het lantregte eenen bestendigen staet en
inventaris van alle soodanige goederen als sij comparantinne met wijlen haeren eheman beseten
heeft. Over haar drie onmondige kinderen Getruijt, Garrit en Beerndeken worden tot mombers
aangesteld Jan ten Passe, Jan Willem Garverdink en Teube Orriens. In de inventaris is o.a.
opgenomen als ongerede goederen het Stammers steedeken in Meddeho kerspel Wenterswick
kennelijk geleegen.
1077 RA Bred.439
17380710
Teunis Wilterink en Beerndeken ehelieden, Hendrik Sligtmans en Geertruit ehelieden, voorts Geert
te Dunnewijk en Enneken ehelieden, bekennen in eenen steden vasten en eeuwigduijrenden erfkoop
gecedeert en getransporteert en overgedragen te hebben aen Jan Willem Maes en Lijsebeth Remes
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ehelieden, te weten een ieder der voornoemde ehelieden een geregte twaelfde quota uijtmakende te
saemen een vierde quota van de gehele Maes stede in de Leursijt in de buurschap Meddehoe, soo
en als het Hendrik Maes tegenwoordig in de boute en gebruijk heeft, bestaande in behuijsinge,
gaerden, hooij-, bouw- en weijlanden, hout en twijg, inslag en plaggenvrede, conform de daarvan
op 22-5-1738 opgerichte koopbrief.
1078 RA Bred.439
17390227
De Hoogwelbegoren vrouw Anna Maria Ripperda, douariere van wijlen de Hoogwelgeboren heer
Assuweer Tork, verklaart schuldig te zijn aan de heren Johan van Harn en Willem van Baijen als
voogden over juffrou Adriana van Baijen, onmundige nagelaten dochter van Major Harmen van
Baijen en Elisabeth Urwijn, in leven egteluijden, een som van 10000 caroli guldens, te verrenten
tegen drie guldens van ieder honderd, onder speciaal verband van de adelijke havesate de Beurse
met opgaande bosch en houtgewassen en navolgende bouhoven ofte erven daar onder gehorende,
1e Esselink, 2e Wennink, 3e Haafken, 4e Grevink, 5e op de Beeke, 6e de Tigheloven, 7e Wesselink,
8e Ten Beijtel, 9e Illebarg, 10e Croenje, 11e Voorde, 12e Tijlhuijs, 13e Esselink, 14e Lantink, 15e de
Poorte, 16e den Roukamp, 17e Tijshuijs, 18e Bosse, 19e de Hilte, 20e Lemmenes, 21e 't Bouhuijs
voor 't huijs de Buerse gelegen, 22e het kleijn Esselink, 23e de Herinkmate, 24e het erve aan Berent
Poortenaar verpagt, alsmede nog de volgende landerijen, als twe stukken land aan Berent
Harmeling, een stuk land aan Harmen Slippert, seker stuk lands aan Jan Gerverdink, eenige
landerien aan Dries van Eerde en eenige landerien aan verscheijde bouluijden verpagt, wesende de
havesate vrij en allodiaal goed (exempt het goed Heerdink, dat leenroerig is aan het Huijs te
Vorden), aan Anna Maria Ripperda door 't regt van successie in de nalatenschap van haar broer
Pieter Hieronimus van Ripperda in volle eigendom toebehorende. (gerojeert den 18 Julij 1742).
1079 RA Bred.559
17390508
Marje Kevescamp, weduwe van wijlen Berent Hesselink geeft over een bestendigen staet en
inventarium van alle sodanige gereede en ongereede goederen als sij met wijlen haeren eheman
beseeten heeft. Zij is genegen om in haer tweede ehe te treeden en verzoekt om over haar twee
onmundige dogters (Griete en Willemina genaemt) mombaers aan te stellen. Mombers worden Jan
Groepink en Harmen Hesselink, oms van de kinderen. Blijkens de staet en inventarium bezit zij aan
ongerede goederen het Kevescamps steedeken en eenen kamp den Breeden Bos genaemt, liggende
die parceelen voornoemt kennelijk in Meddeho in het kerspel van Wenterswick.
1080 RA Bred.439
17390525
Lubbert Adolph Tork, vrijheer van den Rosendaal en Pettecum, mede voor sijn absente ehevrouw
Petronella Wilhelmina van Hoorn; Wilhelmina Johanna Tork douariere van wijlen Lucas Willem van
Essen in leven heer van Vanenborg; Frederik Wilhelm Tork en ehevrouw Jacoba Maria van
Wassenaer; Maria Margrieta Tork douariere van wijlen Rudolph Bernhard Volker grave van
Richteren; alle ab intestato erfgenamen van wijlen hun moeder Anna Maria Ripperda (overleden 164-1739) verklaren schuldig te zijn aan de heren Johan van Harn en Willem van Baijen, als voogden
over Alexander van Baijen en Anna Lucretia van Baijen, nagelaten kinderen van wijlen den major
Herman van Baijen en Elisabeth Urwijn, in leven egteluijden, een som van 10000 guldens aan elk,
dus tesamen 20000 guldens, te verrenten tegen 3 gulden van ieder honderd, onder speciaal verband
van de adelijke havesate Beurse met opgaande bos en houtgewassen, en navolgende bouhoven ofte
erven daar onder gehorende, 1e Esselink, 2e Wennink, 3e Haafken, 4e Grevink, 5e op de Beke, 6e
Tigheloven, 7e Wesselink, 8e Beijtel, 9e Illeberg, 10e Kroenje, 11e Voorde, 12e Tijlhuijs, 13e
Esselink, 14e Lantink, 15e de Poorte, 16e den Roukamp, 17e Thijshuijs, 18e Bosse, 19e de Hilte, 20e
Lemmenes, 21e 't Bouhuijs voor het huijs de Beurse gelegen, 22e 't kleijne Esselink, 23e Herink
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mate, 24e het erve aan Berent Poortenaar verpagt, als mede nog de volgende landerijen, als twe
stucke land aan Berent Hermelink, een stuk land aan Harmen Slippert, seeker stuk land aan Jan
Gerverdink, eenige landerijen aan Dries van Eerde en eenige landerijen aan verscheijde boulieden
verpagt, wesende de havesate vrij en allodiaal goed, except het goed Heerdink dat leenroerig is aan
't huijs te Vorden. (gerojeert den 18 Julij 1742).
1081 RA Bred.439
17390525
Willem van Sontsvelt, gemachtigde van zijn zwager Georg Christoph Fahlmer en zuster Aletta van
Sontsvelt ehelieden, wonende te Dusseldorp, bekent dat zijn principalen hebben gecedeert en
overgedragen het erve en goed Diederink, bestaande in huijs, hoff, schoppe en getimmer, holtgewas,
en twijg, boulanden en so buijten den bouman van anderen gebout word, inslag en plaggevrede,
hooij- en weijdelanden, beswaart met eenen sakthiende 's jaarlijx van 9 schepel rogge en 9 schepel
boekweijte, en sulks aan Teube Hesselink en Janna Meenk ehelieden en Jan Hesselink den jongen
en Anna Catharina Hijink ehelieden, ieder voor de geregte halfscheijt, alles conform de daarvan op
31-7-1738 opgerichte koopbrief.
1082 RA Bred.439
17390827
Jan Simmelink en Berndken Boeijink ehelieden, bekennen aan de Sinjeurs Albert en Jan Schutte en
haeren erfgenamen, schuldig te zijn een somma van 800 guldens, heerkomende wegens opgenomene
en bij haer ontfangene penningen, te verrenten tegens 4 pro cento 's jaers, verbindende hiervoor
haere personen gerede en ongerede goederen, en specialijk haere eijgendomlijke goet en erve
Simmelink in Meddehoe, voorts haer comparanten gerakheden des huijses op den goede Simmelink
voorhanden, als van ketel, pot en wijders in het generael het gene eenigsints onder het huijsgerak
kan gerekent worden, voorts haer paerden, koebeesten en wijders alle haere levendige have off vee,
als mede haer waegen, ploeg, karren en vorders alle die gereetschappen, welke eenigsints tot de
bouwerie gehorende zijnde, gelijk ook haer koorngewas van rogge, boekweijte, haver-, garste- als
andere gewassen, welke op het goet Simmelink voorhanden zijn en naemaels daer op verkrijgen
sullen, en dan nog mede het mest en mestregt van die plaetse.
1083 RA Bred.185; fol.22v t/m 25r
17391005
Dr.Stumph verwijst naar een contract over den boedel van wijlen Herman Wygink en Stijntjen
Strobant, tussen deze Stijntjen Strobant met haar volmr. Steven Jan van Hengel jr. en de verkorene
mombers Teube Beusink en Willem te Voortwijs op
23-3-1739 gemaakt. Comparant heeft salaris te goed in saaken van Stijntjen Strobant tegens Jan
Hendrik Wygink.Bij het contract van 23-3-1739 zijn o.a. dr.J.T.Evers en desselfs susters Henrica
en Aleijda Evers geconstitueerd om in tijd van 8 weken die van 't gerigt en comparant wegens
verdienst en salaris in saaken van Stijntjen Strobant tegens Jan Hendrik Wygink in der minne af te
doen. Dit is echter niet gebeurd en nu doet comparant peynding aan de gehele boedel van wijlen
Herman Wygink en ehevrouw Stijntjen Strobant, so en als die geweest is op dag en stonde als
Herman Wygink levendig en dood is geweest. Deze peinding betreft een aanpart aan Rauwerdink en
Brummelstroote in 't Woolt, aan Maas, Heetbrink en Klouwers en een stuk lans in Corle, aan
Kampes, Nijenhuis, Tolkamp en Weijenboom in Meddeho, aan een parceel hooijgrond in de
Morse, aan een stuk bouland op de Wippelbeeke, en een stuk op den Scholten Esch, aan een stuk
op de Marienbre, aan een weijde en enig bouland in den Brantbosch, aan den Wemer gaerden, aan
Stalenberg, aan 't Huijs de Wehre en den hoff in en voor het dorp van Wenterswijk, item aan den
Thomas Gaarden in de Slesewijk, aan den Corlsen thiende, en zulks om voldaan te krijgen
comparants rekeninge van salaris ter somma van 247 guldens 8 stuivers.
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1084 RA Bred.185; fol.25r t/m 26r
17391005
Dr.Willem Sigismund Hecking als landschrijver der Heerlijkheid Bredevoort doet peinding aan den
boedel van wijlen Harmen Wygink en desselfs weduwe Stijntjen Strobant, bestaande in een aandeel
aan Rauwerdink en Brummelstroote in 't Woolt, aan Maas, Heetbrink en Klouwers en een stuk land
in Corle, aan Kampes, Nijenhuis, Tolkamp en Weijenboom in Meddeho, aan een parceel
hooijgrond in de Morse, aan een stuk bouwland op de Wippelbeeke, en een stuk op den Scholten
esch, aan een stuk op de Marienbre, aan een weijde en enig bouland in den Brantbosch, aan den
Wemer gaerden, aan Stalenberg, aan 't Huijs de Wehre en den hoff in en voor het dorp van
Wenterswijk, item aan den Thomas gaarden in de Slesewijk, aan den Corlsen thiende, ten eijnde
daar door betalinge te verkrijgen van een somma ad 252 guldens 5 stuivers, heerkomende wegens
gerigtsjura volgens op 6-4-1739 aan Steven Jan van Hengel q.q. overgegevene rekeninge.
1085 RA Bred.439
17391026
Joost Kossink en Hinders Sluijmers ehelieden, wonende op de Kolstede, bekennen wegens
opgenomene en in baren gelde ontfangene penningen schuldig te zijn aan Wander Kossink (broer
van Joost) en Mette Dondergoor ehelieden, wonende op den Kossinkpas, een somma van 400
guldens hollants, jaarlijks te verhantgelden van het hondert vier derselver guldens, stellende tot
onderpand haer eijgendomlijke agtsten twaalfde gedeelte van het stedeken de Kolstede in
Meddehoe en haere gerede goederen, gesaaij en mestregt.
1086 RA Bred.439
17391228
Aeltjen te Roskamp, weduwe erfuijterse en boedelhouderse van wijlen haer eheman Jan te Giffel,
geassisteert met haeren soon Jan te Giffel, bekent schuldig te zijn wegens opgenomene en in baren
gelde ontfangene penningen een somma van 1600 caroli guldens hollants gelt, aen de doopsgesinde
gemeente te Wenterswijk, soo op heden van de tijdelijke diaconen van voorgemelte gemeente met
naemen Nicolaes Willink en Hendrik Walien Hendrikszoon heeft ontfangen, jaerlijks te
verhantgelden met 3½ percent, onder verband van haer persoon en gerede en ongerede goederen
en wel specialijk der comparante eijgendomlijke en toebehorende stukke boulant, gelegen op het
Roukempken, ongevehr 3 schepels gesaaeij, voorts de geregte halfscheit van het Meddeholt,
bestaande in huis, gaerden, boulant, holt en twijg in Meddehoe gelegen en dan nog het regt en
eijgendom soo de comparante uijt kragt van aenkoop van de Giffels plaetse en onderhorige
tichelerie is competerende, in voldoeninge van den eersten termijn aen sijn Hoogwgbr. den heer
Baron Tork tot den Rosendael sullen worden geemplojeert, mede gelegen in de buurschap
Meddehoe.
(Gerojeert den 13 Meij 1764; Memoria: Dit rojement van de obligatie de dato 28 Decemb.1739 is
per abuis geschiet, moetende in gevolge acte van den 10 Meij 1764 gerojeerd worden de obligatie
van 3000 guldens zoo door diezelve weduwe is verbonden op den 18 Juni 1740).
1087 RA Bred.559
17400413
Jan ten Lintelo, wonende kerspel Hoxbergen (prov.Overijssel),
dr.Satink en Gerrit Gerverdink zijn op 18-4-1735 aangesteld tot momboiren over de onmundige
kinderen van Jan Willem Garverdink, geprocreert bij sijn tweede vrouw Jenneken ten Lintelo. De
noodsaakelijkheijd van saken vereijscht dat, ter occasie dat Jan Willem Garverdink in zijn vierde
ehe getreden is en nog noijt inventaris van sijn goederen overgegeven heeft, in plaats van wijlen
dr.Satink wederom een ander momboir wordt aangestelt. Harmen Lammerdink, oom van de
onmundigen, wordt als mombar over de onmundige kinderen aangesteld.
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1088 RA Bred.439
17400430
Geert Wanders, Aeltjen Oosterholt ehel., cederen aan hun oudste zoon Jan Hendrik Wanders alle
haere gerede en ongerede goederen en in specie haar eijgendomlijke Wanders stede met het
Spekkenslat, in Meddehoe gelegen, zoals dit hun van wijlen haere ouders is aangekomen, alles met
bouwerie, saet en mestregt op en in den lande, uitgezonderd haere kiste en kleragien en het linnen en
wullen tot haeren lijve behorende, welke nae haeren doot te weeten de vaders aen de soons en de
moeders onder de dogters sullen verdeelt worden. Voorwaarde is, dat Jan Hendrik zal moeten
uijtkeren een somma van 3000 glns. en daer van vooraf aen der comptn. crediteuren betalen het
gene sij schuldig sijn en den overschot uijtkeren aan der comptn. andere kinderen, naementlijk aen
Janna, Aeltjen, Jan en Jenneken, ijder een geregte vijfde gedeelte van den overschot, sullende het
overige vijfde deel voor haeren soon Jan Hendrik selfs verblijven. Hij zal ook nog aan ieder van zijn
zusters bij hun trouwen uitkeren eene koe en een sterke, met een naburige uijtreijdinge, off in plaats
van die uijtreijdinge 100 glns., ter keuze van de voorschr. dogters; voorts ook aan zijn broer Jan een
koe en een sterke en in plaetse van eene uijtreijdinge 75 guldens. En so het gebeuren mogte dat
eene van haere voorn. kinderen, nog ongetrout sijnde siek off tugtig mogten werden, soo sal haeren
soone Jan Hendrik verpligt wesen, dieselve in het huis te nemen, en haer geven het gene de
huishoudinge vermag, mits dat sij ook indien sij kunnen tot huijses beste mede voor hem sullen
arbeijden. En boven dit alles sal ook haeren soone Jan Hendrik haer comptn. voor den tijt haeres
levens nae haeren staet moeten verplegen en onderhouden in gesontheit en krankheit, en haerluijden
nae haer overlijden behoorlijk laeten begraven.
1089 RA Bred.559
17400516
Geertruijt Cranen, weduwe van wijlen Jan Wijmels, is voornemens zich in een tweede houwelick te
begeven met Everhard Keuper. Zij moet aan haar twee onmundige kinderen, Jan Hendrik en
Harmen, vaders goet bewijzen. Daarom overlegt zij staet en inventaris van alle sodanige goederen
als sij met haare twee kinderen is besittende. Tot mombers worden aangesteld Gerrit Jan Walien
(bloetoom) en Jan Willem Graver. Als ongerede goederen bezit zij o.a. het goed en erve Groot
Esselink in het kerspel Wenterswijk buerschap Meddehoo gelegen, soo en als ik het selve met
wijlen mijnen eheman van de erfgenamen van wijlen mevrouw Tork hebbe aengekoft.
1090 RA Bred.439
17400618
Jan Willem Scholten als volmr.van de heer Lubbert Adolph Tork en vrouwe Petronella Willemina
van Hoorn ehelieden; vrouwe Willemina Johanna Tork douariere van wijlen Lucas Willem van Essen
tot Vanenborge; Frederik Willem Tork en Jacoba Maria van Wassenaar ehelieden; Maria
Margareta Tork douariere van wijlen Rudolph Bernhard Volkier grave van Regteren tot den Velner;
kinderen en erfgenamen van Anna Maria Ripperda, douariere van Assueer Tork, bekent te
transporteren en overtedragen:
1.Erve en goed Grote Wesselink aan Hendrik Kalff senior;
2.Erve en goed Voortman aan Hendrik Kalff senior;
3.Erve en goed Kleijn Esselink aan Henrik Walijen Henriks;
4.Erve en goed Beijtel aan Jan ten Beijtel;
5.Erve en goed Grever aan Willem Schuijrink;
6.Erve en goed Wennink aan Willem Schuijrink;
7.Erve en goed de Beeke aan Hendrik Lemkamp;
8.Erve en goed Groot Esseling aan Jan Wijmes of nu aan desselfs nagelatene weduwe nu hertrout
aan Everhard Keuper;
9.Erve en goed Lemnes, bouman Berent, aan Albert en Jan Hendrik Esselink;
10.Erve en goed Lemnes, bouman Teunus, aan Hendrik Schuijrink;
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11.Erve en goed de Kronie aan Albert en Jan Hendrik Esselink;
12.Erve en goed de Tigheloven aan Aaltjen Roscamp weduwe Jan te Giffel;
13.Erve en goed Illebergen aan Keune Boijink en Jan Tejnk ijder voor de halfscheijt;
14.Erve en goed 't Haafken aan Jan Hesselink voor 2/3e parten en Dries van Eerden voor 1/3e part.
1091 RA Bred.439
17400618
Aaltjen te Roskamp weduwe van Jan te Giffel en haar kinderen, namentlijk Jan te Giffel, Jan Hijink
en Stijne te Giffel ehel., Geertruijt te Giffel de rato caverende voor haaren absenten eheman Berent
op het Tongerlo, Aeltjen en Tonnis te Giffel, sijnde sij wed. en dogters Geertruijt en Aaltjen
geassisteert met haaren soon en broeder Jan te Giffel, haaren momber, erkennen schuldig te zijn aan
de doopsgesinde gemeijnte tot Wenterswik een somma van 1600 caroli guldens, van de diaconen
wel ontfangen met namen Nicolaas Willink en Hendrik Walijen Hendriksz., luijt gerigtelijke obligatie
d.d. 28-12-1739 en daarenboven nog van de diaconen 1400 dito guldens, luijd handschrift van den
12-5-1740, samen dus 3000 guldens, welke penningen sijn aengewend tot aankoop van de Giffelers plaatse met daartoe gehorende Tighelerije, jaarlijx te verpensioneren met 4 der selve guldens,
pro cento, verbindende haare personen gerede en ongerede goederen, en wel specialijk der
comparanten eijgendomlijke stukke boulant op het Roukempken ongeveer 3 schepel gesaaij, voorts
de geregte halfscheijt van het Meddeholt, bestaande in huijs, gaarden, bouland, holt ende twijg en
dan nog der comparanten eijgendomlijke Giffelers stede met de daar onder horende Tiggelerije, soo
comperanten van de heer Baron Torck tot den Rosendael hebben gekocht. (Geroyeert bij akte van
den 10-5-1764).
1092 RA Bred.439
17400707
Hendrik Kalff en Engeltjen Poelhuis ehelieden, bekennen in eenen steden vasten en
onwederroepelijken erfkoop gecedeert, getransporteert ende overgedragen te hebben aan Jan ten
Voorde junior en Enneken Verwoolt ehelieden, hun eijgendomlijke plaatse het Voorde in Meddeho
gelegen, soo als comparanten voornoemde plaats van zijn Hoogwgbr.heer Baron Tork tot den
Rosendael hebben ingekogt, conform de daarvan d.d. 24-6-1740 opgerichte koopbrief.
1093 RA Bred.439
17400707
Jan ten Voorde junior en Enneken Verwoolt ehelieden, bekennen schuldig te zijn aan den heer
Berent Paaschen koopman tot Enschede, een somma van 2000 caroli guldens wegens opgenomene
en ontfangene penningen, die de comparanten geemplojeert hebben mede in voldoeninge van de
koopspenningen van haer woonplaets, het Voorde genaamt, van heer Hendrik Kalff ingekogt,
jaarlijks te verpensioneren met vier der selver guldens pro cento, ver- bindende haere personen
hebbende en toekomende goederen en wel specialijk comparanten aengekofte goet en plaetse het
Voorde genaamt soo en als het bij de comparanten wort bewoont ende gebruijkt en haer op heden
van Kalff voornoemt in eijgendom is overgedragen. (Gerojeert bij acte van 4-1-1798).
1094 RA Bred.440; fol.8v
17401013
Rudolf Huijsink en Janna Gertruit Schreven ehel., Lammert Wamelink en Geertruit Poelhuis
ehelieden, Jan Berent Mentink en Enneken Klumpers ehel., bekennen in eenen steden vasten en
onwederroeplijken erfkoop gecedeert, getransporteert en overgedragen te hebben aan Albert en
Jan Schutte en derselver respect. huisvrouwen en erven, het Laerbergs maetjen, het Simmeldinks
Goor, de Goormate en den Goorkamp, alle onder den goede Simmeldink gehorende, gelegen in
Meddehoe, soo ende als het comparanten en hunne predecesseuren in pandschap hebben beseten
en bij gerigtelijken verkoop in dato den 22 Junij 1739 op de comparanten is overgegaan, een en
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ander conform de koopbrief daarover op 8-6-1740 opgericht.
1095 RA Bred.440
17401117
Jan Willem Scholten vertoont resolutie van Gedeputeerde Staten van de Graefschap Zutphen van 58-1739, waarbij de Rentmeester Van Dillen is geauthoriseerd om te rojeren een losbare rente van
vijftig guldens jaerlijks tegen duijsent guldens capitael, gaende uijt het goed Luijkink, onder de
Havesate Beurse gehorende. Deze resolutie is genomen n.a.v. het request van Lubbert Adolf Tork,
heer van Rosendael, om tegen de verschijnsdag het capitael af te lossen.
1096 RA Bred.440
17401117
Jan Willem Scholten, als gemachtigde van Lubbert Adolph Tork en Petronella Willemina van Hoorn
ehel. heer en vrou van Rosendael en Pettekum, Wilhelmina Johanna Tork douariere van wijlen
Lucas Willem van Essen in leven heer van Vanenburg, Fredrik Willem Torck en Jacoba Maria van
Wassenaer ehel. heer en vrou van Heerjansdam, en Maria Margrieta Torck douariere van wijlen
Rudolph Bernard Volkier grave van Regteren in leven heer van Velner, samen erfgenamen van hun
moeder Anna Maria Ripperda (overleden 16-4-1739), douariere van wijlen Assueer Tork, die
verklaart dat zijn principalen in een steden vasten en eeuwigdurenden erfkoop hebben gecedeert en
overgedragen aan de Hoogwelgeboren Heer Frans Jan van Heekeren en ehevrouw, heer en vrou
van Enghuijsen hun eijgendomlijke regt van Havesate van de Beursen en dat van verschrijvinge daer
uijt volgende, ook het regt van jagt in de Heerlijkheit Bredevoort en van particuliere jagt onder de
Havesate Beursen, in de buurschap Meddehoe gelegen. Het regt van Havesate en verschrijvinge zal
met goetvinden van de Graefschap Zutphen geleit worden op het goed Klevenhorst onder de
Havesate Enghuijsen gelegen, welk goet in 't vervolg de naem van de Havesate Beursen sal dragen,
een en ander conform het koopscontract daer over op 8-10-1740 tussen de Heeren van Rosendael
en Enghuijsen gesloten.
1097 RA Bred.440; fol.20r
17410316
Jannis Poelhuijs, weduwnaar van Johanna van Bockholt, bekent in eenen steden vasten en
onwederroeplijken erfkoop gecedeert, getransporteert en overgedragen te hebben aan Jan Beijers
en Janna Scholten ehelieden, hun geregten eijgendom aen de Scholtenstede, in de buurschap
Meddehoe gelegen, bestaande in het 1/14e part min of meer, soo ende als het den comparant tot
hier toe in eijgendom heeft beseten, een en ander conform de daarvan op
23-7-1740 opgerigte koopbrief.
1098 RA Bred.440; fol.23r
17410420
Garrit Tenkink en Garrit Willem Nienhuis en Anna Tenkink ehelieden, bekennen gecedeert en
overgedragen te hebben aan Jan te Voortwijs en Janna Scholten egtelieden, haer comparanten
eijgendomlijke aenparten van de Scholtenplaetse en het Hagen, in de buurschap Meddehoe gelegen,
als mede nog een stuk bouland de Landeweer genaamt in de buurschap Huppel gelegen, een en
ander conform de op 1-4-1741 opgerichte koopbrief.
1099 RA Bred.185; fol.67r en v
17410615
Wendelina Sybilla Vermeer, geassisteerd met haer swager Willem van Sontsveld, geeft te kennen
hoedanig deselve te pretenderen heeft van Jan Simmelink en huisvrouw Berentjen Boeijinck een
somma van 450 guldens, op den 8-6-1731 genegotieert en opgenomen, verrentende 5 percent
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jaarlijks, dan nog wegens 7 jaar intresse sedert 8-6-1734 tot 8-6-1741 van 157 guldens 10
stuivers. In 1737 heeft comparant reeds met peyndinge op de daarvoor gehypothequeerde
onderpanden geprocedeert.
Zij verzoekt nu opnieuw peindinge op alle gerede en ongerede goederen Jan Simmelink en sijn
huisvrouw Berentjen Boeijinck toestendig en wel speciael op derselver hooijmate, zijnde 8
dagmayens groot in de buurschap Meddeho, gelegen tussen Kluppers goorden en Sevinks mate.
1100 RA Bred.185; fol.69r t/m 70r
17410615
Willem van Sontsveld, als volmr. van David Wygink, geeft te kennen hoedanig comparants
principaal te praetenderen heeft van Joost Simmeldink en Aaltjen Broerink ehelieden, een somma
van 253 gulden 13 stuivers wegens agterstendige verpondinge en geleend gelt, heerkomende
ingevolge gerigtelijke bekentenisse d.d. 25-6-1709 gepasseert en gedaan, daarvoor toen speciaal
verhypotheceert hebbende haar lieftogt van het goed Simmeldink met het gene wat daar van
dependeert en dan nog een molders gesaaij lands het Blok genamt, midden in de Simmeldinks esch
gelegen. Op 16-3-1715 is afrekeninge gehouden so van verschuldeten interesse als geleverde rogge,
waarbij Joost Simmeldink aan comparants principaal wegens interesse is schuldig gebleven 30
guldens 10 stuivers.Sedert 16-3-1715 tot 16-3-1741 is van voornoemd capitaal verschuldet den
intresse van 26 jaren tegens 5 per cent, belopende 328 gulden 18 stuivers. Hierop kan gekort
worden 19 en 38 guldens die op 27-2-1718 en 21-6-1730 betaald zijn. De totale achterstand aan
intrest is dus 301 gulden 8 stuiver. Comparant kan geen betaling van de interesse en restitutie van
het capitaal verkrijgen en doet nu peynding op het hierboven uitgedrukte gehypothequeerde onderpand.
1101 RA Bred.559
17410629
Willem te Kronnie, weduwnaar van wijlen Geertjen Wevers, legt inventaris over van alle goederen
die hij met wijlen sijn vrouw heeft bezeten en alnog met zijn onmundig soontjen Teube bezit.
Comparant is genegen sig wederom te verandersaten met Engele Hoyting. Hij verzoekt momberen
aan te stellen over zijn onmundigen zoon. Aangesteld worden Derk en Jan Wevers, bloetomen van
het kind.Hij bezit geen onroerende goederen.
1102 RA Bred.440
17420718
Jan Willem Scholten als volmr. van Lubbert Adolph Tork en Petronella Willemina van Hoorn ehel.
heer en vrou van Rosendael en Pettekom, Willemina Johanna Torck douariere van wijlen Lucas
Willem van Essen tot Vanenburgh, Fredrik Willem Torck en Jacoba Maria van Wassenaer ehel.
heer en vrou van Heerjansdam, en Maria Margreta Torck douariere van wijlen Rudolph Bernhard
Volkier grave van Reghteren tot den Velner, tesamen erfgenamen van Anna Maria Ripperda
douariere van wijlen Assueer Tork, verklaart dat principalen transporteren:
1.Aan Jan Berent Roelvink en Aleijda Anna Satink ehel., de twee grote opgaende eijke, beuke en
andere houtbossen, met de groote allee tussen beijde lopende, voorts het erve en goet de Hilte,
alsmede de Ripperdase tiende off den uijtgank uijt Teink voor ƒ 6200.=.
2.Aan Hendrik Walien Janssen de erven en goederen Loikink en Lantink voor ƒ 6470.=.
3.Aan Harmen Busch en Willem ter Hoenes 't erve en goet Ten Busch ieder voor de halfscheit voor
ƒ 2075.=.
4.Aan Gerrit Tenkink het erve en goet Roukamp voor ƒ 3765.=.
5.Aan Berent Wevers het erve en goet Poortenaer (uijtgesondert het schopje Koopman toestendig)
voor ƒ 1900.=.
6.Aan Jan Liessink in Ratum het erve en goet het huis op de Beurse uijtgenomen de bomen en gront
soo Poortenaar in gebruik heeft, voor ƒ 4830.=.
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7.Aan Berent Beeks den Boskamp groot ongevehr een molder gesaeij met een hooijweijde, agter
het Beurser Bosch, ongevehr twee molder gesaeij, genaamt de Wandersmate, met den plaggenvrede, voor ƒ 1250.=.
8.Aan Jan Liessink in Ratum 6 schepel boulant sijnde tientvrij, het halve Klootjen genaamd, voor
ƒ 530.=.
9.Aan Hendrik Havekes een weijde de Kromme Mate ad ongevehr 4 schepels gesaeij, voor
ƒ 260.=.
10.Aan Derk Slippe de Bosmate ad ongevehr 4 schepels gesaeij, voor ƒ 415.=.
11.Aan Gerrit ter Horst en Willem Hoenes den Eerdens gaerden ieder voor de halfscheijt met het
opgaende bosje voor het huis van Harmen Busch, met het oude Heister kampjen langs de grote
Allee, voor ƒ 565.=.
12.Aan Jan Liessink in Ratum een weijde den Grashoff met het regt van uijtweg, soo voor Loikink
als voor de Beurse heen, voor ƒ 520.=.
13.Aan Hendrik Harmelink een molder boulant op den Beurser Esch en ongevehr een schepel bij
Harmelinks hoff, sijnde tientvrij, voor ƒ 425.=.
14.Aan Albert Esselink een schepel gesaeij op den Grevers Esch, 't Jonkeren stukjen, tussen
Schurink en Garvers lant, met den Lokamp groot een molder gesaeij, voor ƒ 430.=.
15.Aan Willem Schurink het erve en goet Thijshuis, een half schepel gesaeij bij Beurser Bosch, een
hoff bij Bosch gelegen, nog 2½ schepels gesaeij op den Elskamp en een koeweijde bij het Bossche,
voor ƒ 1420.=.
16.Aan Jan Woordes 5 schepel gesaeij op den Beurser Esch, voor ƒ 410.=.
17.Aan Jan te Giffel 2 molders soo bou als weijde lant den Elskamp, sijnde tientvrij, liggende achter
het Beurser Bosch, voor ƒ 540.=.
18.Aan Dries van Eerden een weijde bij het Beurser Bosch, genaamd Lemnes weijdeken, voor
ƒ 350.=.
Alles conform koopcontract van 26-7-1741 en 12-8-1741.
1103 RA Bred.560
17430705
Hinderick Loijtink, weduwnaar van wijlen Siebilla Dieterink, geeft over een bestendigen staet en
inventaris van alle sodanige goederen als hij met wijlen zijn ehevrouw beseeten heeft. Hij is geneegen
in sijn tweede ehe te treeden en verzoekt over zijn vier onmundige kinderen (Garrit, Salamon,
Wander en Hinderick Jan) mombaers aan te stellen. Tot momberen worden aangesteld des kinderen
oems, Berent Pas en Hinderick Resink.
1104 RA Bred.440; fol.107v en 108 r
17440415
Jan Tops en Geertjen Vrackink ehelieden, bekennen tot haeren nut en profijt opgenomen en ter leen
ontfangen te hebben van Cornelis Mensink een somma van 250 guldens en dan nog een somma van
600 guldens, samen dus 850 guldens, jaarlijks te verrenten tegens 3 der zelver guldens van het
hondert, stellende tot onderpande hun gerede en ongerede goederen, specialijk hun
eijgendommelijke stedeken 't Beijtel, bestaande in huis en een kamp daar bij aanliggende, als mede
nog een stuk boulant ter grote van ongevehr 6 schepels gesaeij op den Nieuwenkamp tussen de
landerien van Tieenk en Aleffs, samen in de buurschap Meddehoe gelegen.
1105 RA Bred.440; fol.112v
17440502
De heer Willem Schimmelpennink voor zich en als gemachtigde van desselfs ehevrouw Maria
Walien en bekende in eenen steden, vasten en onwederroepelijken erfkoop verkogt en gecedeert te
hebben aan Jan Hoeverman en desselfs huijsvrouw Geesken Hoeverman, voorts Jan Sevink en zijn
vrouw Janna Sevink, het halve erve en goet de Hoeve genaamd, in de buurschap Meddehoe
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gelegen,conform de daarvan op 9-7-1743 opgerichte koopcedulle.
1106 RA Bred.440; fol.118v t/m 120r
17440702
Willem Schurink en Harmken Schurink, huisvrouw van Hendrik Eijmers, thans tesamen wonende in
de buurschap Hupsel onder Eijbergen, maken uiterste wille. Wanneer één van beide overlijdt zal de
langstlevende zo veel mogelijk den tijt sijnes of haeres levens van sodane goederen, als zij nu
bezitten en verkrijgen mogten, leven. De comparanten willen zich de eene den anderen hebben
betugtigt in alle des overledenen nae te laetene gerede en ongerede goederen, sodanig dat de
langstlevende den tijt sijnes levens tugtswijse sal gebruijken des overledenen goederen, sonder daer
van iets aen des overledenen erfgenamen uijt te reijken. Voorts legateren comparanten aan hun neef
Hendrik Schurink, zoon van Teunis Schurink, ieder een som van 100 guldens, die hij vooraf uit hun
nalatenschap zal profiteren. Voorts willen comparanten dat deze neef na hun dood de beide
plaatsjes Thijshuis en Grevink, gelegen in Meddehoe, en door de eerste comparant van baron Torck
aangekocht, in eigendom zal krijgen, mits daarvoor aen den gemeinen boedel uijtkerende 1900
caroli guldens, laetende het laestgemelte aen zijnen vrijen wille en keuse om die selve te behouden
off aen den boedel te laeten verblijven. Deze gifte en keuze zal echter niet plaats vinden indien de
neef vóór de comparanten zonder wettige lijfserven komt te overlijden. De tweede comparante
verklaart nog dat, zo haar eheman voor haar overlijdt, de eerste comparant aan haar ehemans
erfgenamen zal hebben uit te keren al hetgene de selve luit contract daarover opgericht uit de boedel
of nalatenschap van comparanten zal bevonden worden te competeren. Voorts verstaen
comparanten dat sodane 1000 guldens als de 1e comparant van de 2e comparante en haar eheman
heeft genegotieert en die tot voldoeninge der koopspenningen van voorgenoemde plaatsjes mede
zijn aengewent, in het vervolg zullen worden verpensioneert met 2½ pro cento.
1107 RA Bred.561
17450327
Wander ter Haer, weduwnaar van wijlen Getruijt Nijweijde, geeft staat en inventaris van alle gerede
en ongerede goederen, die hij met wijlen zijn ehevrouw bezeten heeft. Hij is genegen in zijn tweede
ehe te treden. Tot mombers over zijn beide zoons Garrit en Jan Willem worden benoemd Keune
Nijweijde en Derk ten Passe, oems. In de inventaris o.a. "een geregte vierde part van het goet ofte
erve Wesselink in Meddeho onder Wenterswik geleegen".
1108 RA Bred.440; fol.136r en v
17450513
Berent Tighelavent en Berentjen Bennink, ehelieden, en voorts Willem Tighelavent, bekennen in
eenen steden, vasten en onwederroepelijken erfkoop gecedeert, getransporteert en overgedragen te
hebben aan Jeurden Meerdink en Aaltjen Wanders ehelieden hun eijgendomlijke stedeken de
Kloese genant, bestaande in huijs en hoff en bouland, so en als koperen het nu in pagt hebben,
liggende aan het Buksvelt in Meddehoe, een en ander conform de daarvan op
1-5-1744 opgerichte koopbrief.
1109 RA Bred.440; fol.136v en 137r
17450513
Jeurden Meerdink en Aaltjen Wanders ehelieden verklaren te hebben opgenomen en ter leen te
hebben ontfangen van Hendrik Heufkes en Geertruijt Dieterink ehelieden, eerst 550 guldens, nog 50
guldens en dan nog 200 guldens, samen 800 guldens hollands, te verrenten tegens 20 derselver
guldens per jaar en stellende tot onderpand hun personen en goederen, specialijk een stuk boulant,
groot ongeveer 6 schepel roggen gesaaij, op den Slippenkamp, en nog een stuk boulant groot
ongeveer 6 schepel roggen gesaaij met de gaardengrond daar bij aan liggende op den Goorkamp,
samen in de buurschap Meddehoe gelegen.
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(N.B. Geroyeert bij acte van 7-5-1801).
1110 RA Bred.440; fol.139v en 140r
17450701
Hendrik Willink, koopman tot Wenterswijk, als gemachtigde van de heer Willem Schimmelpennink
en Maria Walien ehelieden, bekent in eenen steden vasten en onwederroepelijken erfkoop verkogt
en overgedragen te hebben aan Jan te Giffel en huisvrouw, de halfscheid van het goet off plaetsjen
het Meddeholt genant, bestaende in het geheele huis en den halven goorden, in de buurschap
Meddehoe gelegen, soo en als het in den jare 1726 aan Jan en Willem Walien door eenen Hendrik
Heetbrink en zijn vrou Harmken verkocht is, alles conform de op 4-5-1744 opgerichte
koopcedulle.
1111 RA Bred.440; fol.156r t/m 157r
17460524
Vrou Anna Mechtelt Pöppink, weduwe van dor.Harmen Johan Satink, geassisteerd met Jan Willem
Graver als rechtens, bekent wegens aan haar verstrekte penningen schuldig te zijn aan de Hoog
Welgeb.Heer L.H.B.S.Baron van Heekeren, heer tot Kampferbeck, Walien en Wierse, een somma
van 14000 guldens, jaarlijks te verintressen tegens 5 percent, verbindende daarvoor haar persoon
en goederen, gerede en ongerede, stellende tot een speciaal hypotheeq en onderpant 12 onroerende
goederen, waaronder in Meddo onder nr.5 1/12e van het erve Nijenhuis in Meddo gelegen.
(N.B.Gerojeert bij acte van 10-3-1770).
1112 RA Bred.562
17471007
Garrit Berend Maas, weduwnaar van wijlen sijne gewesene ehevrouwe Jenneken Poelhuijs, geeft
over inventaris van alle goederen so hij bij het leven ende de dood van wijlen zijn ehevrouw heeft
beseten en alnog met sijne onmundige kinderen Jan Berent, Harmen, Gerrit Jan en Herman Hendrik
in gemeijnschap voorhanden zijn. Tot mombers worden aangesteld S.J.van Hengel junior en
Gosselijk Poelhuis. Geen onroerende goederen.
1113 RA Bred.461; fol.264r en v
17471020
Magescheit en erfdeijlinge opgerigt tussen Hendrik Kalff senior, weduenaar van Engelina Poelhuis
ter eenre en sijne sonen Hendr. Kalff junior en Harm.Kalff, met des selfs huisvr. Katrina Kobes ter
anderen sijde, waer bij wort toegedeelt en overgegeven aen Hendrik Kalff junior een vierdepart van
het goet Wesselink, en aen de soon Harmen en desselfs vrou het erve Helmerdink, mits het eerste
van Hendr.Kalff junior verbonden blijvende voor het daerbij gestipuleerde sak gelt, en 't andere
parceel van de soon Harmen voor de gestipuleerde alimentatie van de vader als breder bij het
magescheit in originali hier ter secretarie vertoont, opgerigt te Wenterswijk den 1 Junij 1747 en hier
ten versoeke van condividenten geregistreert den 20 October 1747.
1114 RA Bred.440; fol.205v en 206r
17480524
Beerndeken Weddink, weduwe van Garrit Sluimes, geassisteert met haar soon Wolter te Kolste,
voorts Wolter te Kolste en Jenneken Brengers ehelieden, bekennen in eenen steden, vasten en
onwederroepelijken erfkoop gecedeert en overgedragen te hebben aan Willem Helmerdink en
Megtelt Schoppers ehelieden, hun eijgendomlijke stedeken, de Kolste genaamt, gelegen in de
buijrschap Meddehoe, so en als al nu bij koperen bewoont en gebruijkt word, alles conform de op
21-2-1748 opgerichte koopbrief.
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1115 RA Bred.440; fol.206r en v
17480524
Jan Simmelink en Beerndeken Boijnk ehelieden, bekennen in eenen steden, vasten en
onwederroeplijken erfkoop te hebben gecedeert, getransporteert en overgedragen hun
eijgendomlijke Simmelinks stede, voor so verre dieselve aan comparanten in eijgendom is
toebehorende en met haare bouluijden beseten en gebruijkt wort, bestaande in getimmer, hooij-,
bou-, weij- en gaardengronden, plaggenvreden en inslag, hout en twijg, aan de heer Aalbert Schutte
en juffrou Willemina van Wullen egteluijden voor de halfscheijt en aan de heer Jan Schutte en juffr.
Johanna Catharina Gruijl egtelieden voor de wederhalfscheijt, gelegen in Meddehoe, conform de
koopbrief daarvan opgericht d.d. 22-7-1747.
1116 RA Bred.562
17480607
Derck Wormscamp, weduwnaar van wijlen Geertjen Wolterink geeft over inventaris van zijn
goederen. Hij is genegen om in zijn tweede ehe te treden. Hij heeft een onmundige soon Jan Hinderick. Tot mombers daarover worden benoemd Hinderick Wolterink, bestevaeder en Derck
Wormscamp. In de inventaris geen onroerende goederen.
1117 RA Bred.440; fol.209r en v
17480711
Katrina Elisabet Erpenbeek weduwe Graver, geassisteert met haar neef Jan Willem Graver als haar
momber, voorts Theodorus Albert Elsner als volmr. van zijn moeder Gesina Erpenbeek weduwe
van Albert Georg Elsnerus, en juffer Johanna Maria Erpenbeek, bekennen dat ingevolge koopbrief
van 2-11-1747 getransporteerd en overgedragen is aan Berent Hoebink en Hendrik Nienhuis, hun
eijgendomlijke 3/4e parten van het plaatsjen Vosstede, in de buerschap Meddehoe in de Leurzijt
gelegen, en zulks met het huis daar op staande, voorts gaerden, bouw en weijdegront, inslag en
plaggenvrede, holt en holtgewas, so als het de comparanten en haere principalen van haer moeder
Maria Meis, laest weduwe van den voogt Johan Wassenberg is aengestorven en zij tot hier toe
bezeten hebben.
1118 RA Bred.185; fol.254v
17480820
Erschenen Jan Bargerbosch, vernomen hebbende dat de heer Officier deser Heerlijkheid en Ampte
vervat was met Hoves brieven van executie in saken van comparant contra Ger.ten Beitel en dessen
borge Jan Tops, versoekt dat de selve op heden ter executie mogen worden gelegt en hij mag
worden geset in de possessie van de percelen, zijnen debiteur G.ten Beitel toestendig, als van 't huis
hier in Wenterswijk bij den selven bewoont wordende, een parceel de Wippelbeeke genaamt van
de heer Peppink aangekogt, een gaerden in den Bloemers gaerden en dan nog een perceel gronts de
Bengevoorts weijde genaamt, alle in en voor Wenterswijk gelegen, en voorts van de ongerede
goederen van den borge Jan Tops, als naementlijk het goet Beijtel, bestaende in de behuijsinge,
gaerden,hout en twijg en den Nienkamp, te saemen in de buurschap Meddehoe gelegen.
1119 RA Bred.185; fol.257r
17480904
S.J.van Hengel junior, speciaal last hebbende van Jan Bargerbosch en Geertken Nienhuis ehelieden,
refereert hoedanig comparants principaal executie heeft verzocht en bij den WelEd. Gerigte op 208-1748 is geïmmiteert (=gerechtelijk toegewezen) en in de possessie gestelt van de ongerede
goederen van G.ten Beitel, als in sijne behuijsinge en wehre, een parceel de Wippelbeeke genaamt
van de heer Peppink aengekogt, een gaerden gelegen in de Bloemers gaerdens en dan nog een
parceel gronts de Bengevoorts weijde genant, alle in en voor Wenterswijk gelegen, en in de
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ongerede goederen van Jan Tops op 't Beitel als borge, de behuijsinge, gaerden, boulant, hout en
twijg, het Beijtel genaamt en den Nienkamp, gelegen in de buurschap Meddehoe. Comparant
verzoekt nu 1ste, 2de en 3de ruijminge, doende sulks kragt ende mits desen, versoekende de selve te
decerneren op de voorgemelte parceelen.
1120 RA Bred.185; fol.260v t/m 261v
17481106
Erschenen den Hoogwgbrn.Heer Jacob Christoffel Johan van Munster, refererende hoe dat bij
magescheidinge van 19-11-1716 tussen sijn vrou moeder Charlotte Mechtelt van Duthe gnt.Both
vrou tot Mensing, douariere van wijlen comparants vader Jac. van Munster tot Kregting, aan de ene
kant en Jan Meijling en Derk Kremer, door het gerigt der Heerlijkheid Borkulo aangestelde
momberen over de seven naegelaetene onmundige kinderen uijt de ehe der ouders gesproten, aan
de andere kant, onder andere boedels effecten en parcelen zijn gecedeert aan de kinderen de
goederen Wormskamp en Kleppers in de buurschap Meddeho. Comparant was toen één van de
zeven onmundige kinderen en hem competeert dus het geregte 1/7e part van deze goederen; twee
van zijn zusters zijn echter na dato overleden en daarom competeert hem nu, conform de bepalingen
van het magescheid, een geregt 1/5e part. Comparants moeder is met sijn hwgbrn.heer Rein.Ott.van
Duthe gnt.Both, drossard der Heerlijkheid Borkulo, in de tweede ehe getreden en de ehelieden
hebben gedurende hun huwelijk altoost gehadt de pagten, vrugten en revenues van dese goederen,
gelijk ook sijn vrou moeder na het overlijden van haeren tweeden eheheer tot deser uure toe.
Comparant is om hem moverende redenen voornemens de possessie van de 2 parcelen, voor soo
verre hem daarvan de eigendom kragt magescheit toebehoort, te aenvaerden en versoekt daarom
het gerigt sig te vervoegen op de goederen Wormskamp en Kleppers en aldaer comparant in de
possessie van die goederen te stellen. Het gerigt heeft sig hierop begeven nae de voorgemelte
parcelen en heeft de comparant gestelt in de possessie van 1/5e gedeelte van deselve met aenbelofte
dat daer bij sal worden gestijft en gestarkt tot dat met beter regt daer sal uijt gesleten sijn.
Vervolgens verzoekt comparant aen de pagters en bouluijden aan te seggen om niemant anders als
den comparant in dier voegen als gesegt voor possesseur te erkennen, ook aen geen ander als den
heer comparant de pagten, vrugten en andere opkomsten te betalen onder poene van andermalige
betalinge.
1121 RA Bred.440; fol.223v en 224r
17490626
Janna Lemkamp, weduwe van Jan Konnings, voorts Jan Meijnen en Gertruit Lemkamp ehelieden,
als erfgenamen van wijlen Hendrik Lemkamp, weduwnaar van Teunisken Groters, bekennen de
volle koopspenningen van Jan Berent ter Beeke en zijn huisvrouw ontvangen te hebben, waar voor
wijlen Hendrik Lemkamp voornoemd, het Beeks stedeken verkogt heeft, en hetselve kragt desen
cederen en overdragen aan Jan Berent te Beeke en Berndken Kempers ehelieden, haer aengeerfde
stedeken de Beeke genant en aen haer is naegelaten door Hindrik Lemkamp, liggende in de
buerschap Meddehoe, een en ander conform de koopbrief d.d.
12-1-1749.
1122 RA Bred.185; fol.280r en v
17500218
S.J.van Hengel junior, speciaal last hebbende van sijn swager Noël Sebastiaan du Pré,
schoolmeester tot Wenterswik, versoekt mits desen peindinge op en aan de gerede en ongerede
goederen van Berent Giessink op Kolenbarg en Willemken Kolenbarg ehelieden, als op en aan een
stukjen bouland op den Klauwers kamp, tussen Hendrik Kolenbargs landerijen gelegen, ongeveer
één schepel gesaaij groot, een dito op dezelven kamp meede naast Kolenbargs land voornoemd
gelegen, en met de andere zijde naast de Gansemate, voorts op 't ingedoemte des huijses, levendige
have, gesaaij, mest en mestregt, jeneverketel met sijn toebehoor, voorts op alles wat onder het
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gerede eenigsints kan begrepen worden, ende sulx om daar uijt betalinge te erlangen van een somma
ad 106 guldens wegens geleverde rogge.
1123 RA Bred.185; fol.280v en 281r
17500218
Evert Schoemaker versogte mits desen peijndinge op en aan de gerede en ongerede goederen van
Berent Giessink op Kolenbarg en Willemken Kolenbarg ehelieden, als op en aan een stukjen
bouland op den Klauwers kamp, tussen Hendrik Kolenbargs landerijen gelegen, ongeveer één
schepel gesaaij groot, een dito op dezelven kamp meede naast Kolenbargs land voornoemd
gelegen, en met de andere zijde naast de Gansemate, voorts op 't ingedoemte des huijses, levendige
have, gesaaij, mest en mestregt, jeneverketel met sijn toebehoor, voorts op alles wat onder het
gerede eenigsints kan begrepen worden, en sulx om betalinge te hebben van 90 schepel rogge ad 29
stuivers en 2 penningen het schepel, waarvoor Kolenbarg voornoemt de derde garve uijt sijn goed
gaande van den comparant als pagter van den laast afgewekenen jaare heeft ingekoft.
1124 RA Bred.440
17500430
Hendrik Vos en Trijne ter Woert ehelieden, bekennen in eenen steden, vasten en onwederroepelijke
erfkoop gecedeert en overgedragen te hebben aan Berent Hoebink en Berndken Krosenbrink
ehelieden, hun eijgendomlijke kempken de Kattenhorst genant met den plaggenvrede daar toe
gehorende, liggende tussen Nienhuis en Tolkamp, als mede nog een stukke bouland, het Loo stukke
genaamt, met de eene sijde gelegen naest Nienhuis Loo stukke en met de andere sijde naest Vos
gaerden, in de buurschap Meddehoe gelegen, conform de daarvan opgerichte koopbrief d.d. 20-91748.
1125 RA Bred.440
17500504
De hwgbrn.heer Jacob Christophorus Johan van Munster, heer tot Mensink, bekent verkocht te
hebben aan sijne bouluijden Jan Derk Kleppers en Harmken Wormskamp ehel., zijn geregte een
vijfde quota van het Kleppersplaatsjen in de buijrschap Meddehoe, bestaande in getimmer, bouwen gaardengronden, hout ende twijg, plaggenvrede en inslag, voor allodiaal en kommervrij volgens
koopbrief van 20-12-1749.
1126 RA Bred.440
17501215
De Hoogwgbrn.heer Jacob Christophorus Johan van Munster, heer tot Mensink, bekent in eenen
steden, vasten en onwederroepelijken erfkoop gecedeert en overgedragen te hebben aan Berent
Wormskamp en Berentjen Wesselink, sijn eijgendomlijke en bij magescheit toegedeelde 1/5e
gedeelte van het Wormskamps plaatsjen, gelegen in de buurschap Meddehoe, conform de daarvan
op heden opgerichte koopbrief.
1127 RA Bred.186; fol.28r en v
17511207
Erschenen Jan Tops pro se et nomine uxoris, verklaart met grote bevreemding ontvangen te hebben
seekere acte waar bij Jan Bargerbos pro se et noie uxoris heeft versogt en door het gerigt is
geaccordeert, om werkelijke distractie tegen 20 december a.s. van comparants ongerede goederen
op 't Beijtel, bestaande in huijs, gaarden, bouland, hout en twijg, het Beijtel genaamt en den
Nijenkamp, in de buurschap Meddehoe gelegen, en zulks uit kragt van executie en quasi gedane
immissie en apprehentie van possessie. Comparant meent dat door Jan Bargerbos ten eenemaal
qualijk wierd geprocedeert en dat alzo de voorgenomen executie genen voortgang kon of mogt
gewinnen. Comparant wil hiertegen gerigtelijke oppositie doen, verwachtende dat de executie niet
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verder vervaren mogte werden.
1128 RA Bred.186; fol.29v t/m 30v
17511217
Erschenen Garrit ten Beijtel, refererende hoe dat door Steven Jan van Hengel als last hebbende van
Jan Bargerbos en Geesken Nijenhuijs ehelieden, op 4-9-1748 de 1ste, 2de en 3de ruijminge is versogt
i.v.m. de immissie en apprehensie van possessie in comparants ongerede goederen. Men heeft
echter comparant daarna meer dan drie jaren rustig en vredig laten sitten en genieten de vrugten en
inkomsten van die goederen. Jan Bargerbos wil nu werkelijke distractie op deze goederen, t.w. 't
huis hier in Wenterswijk door G.ten Beijtel bewoond wordende, een parceel de Wippelbeeke
genaamt van de heer Peppink aangekogt, een gaerden in den Bloemers gaerden en dan nog een
perceel gronts de Bengevoorts weijde genaamt, alle in en voor Wenterswijk gelegen. Comparant wil
tegen de voorgenomen executie gerigtelijke oppositie doen, verwachtende dat de executie niet
verder vervaren mogte werden.
1129 RA Bred.440
17520717
Hendrik ter Maet, burgemeester der stadt Borkulo als curator over den innocenten heer Jacob
Gerhard van Munster tot Mensink verklaart tegen genoegsaem ontfangene voldoeninge te cederen
aan de Hoog Welgeborene Freulen Zeino Agnes Anna Eleanora Katrina Mechtelt en Anna Johanna
Aleijda van Munster tot Mensink, zijn eijgendomlijke een vijfde gedeeltens van de plaatsjes het
Wormskamp ende Klepperstede in de buurschap Meddehoe gelegen.
1130 RA Bred.563
17521012
Engele Hoijtink, weduwe van Willem te Kronnie, geassisteerd met haar ondertrouwden bruijdegom
Berent Kampes, wil in tweede ehe treden. Zij geeft over inventaris van de goederen, bij de dood
van haar eheman bezeten, ende alnog bij de comparante en haar voorsoon Teube, bij wijlen haren
eheman en Geertjen Wevers ehelijk verwekt (momberen Derk en Jan Wevers) en der
comparantinnen dogtertien bij wijlen haren eheman voornoemd verwekt, Geertruijt genaamt. Tot
momberen over de onmundige dochter worden aangesteld Jan en Teunis ter Kronje, bloetomen van
het onmundige dogtertien. In de inventaris geen onroerende goederen.
1131 RA Bred.440
17530718
Christina Slotboom, weduwe van dor.Hendrik Kasper Stumph, geassisteerd met haar zoon Jasper
Jaspersen, legt over sekere erfmagescheijdinge tussen haar ter eenre en Sijbilla Katharina Stumph
weduwe van de heer rigter Fredrik Stumph, mitsgaders Willem Arnold Keijser als vader en Jan
Gale en Arent Abbink als momberen over het onmundige kind Carel Willem Keijser, door
genoemde Willem Arnold Keijser bij wijlen Anna Susanna Stumph ehelijk verwekt, ter andere zijde,
over de nalatenschap van wijlen de vader dor.Hendrik Kasper Stumph. Aan de moeder, Christina
Slotboom, worden meerdere onroerende goederen erfelijk toegedeeld, waaronder ad 2: Een
bloedigen tiende uijt het goet Balkenschot in Meddehoe. Ook de vorderingen en de schulden gaan
naar Christina Slotboom.
1132 RA Bred.564
17530915
Jenneken Orriens, weduwe van wijlen haren eheman Jan Klumpers, geassisteerd met haar
ondertrouwden bruidegom Albert Boynk, geeft over inventaris van de goederen, so als zij bij het
leven ende de dood van wijlen haren eheman heeft bezeten ende alnog met haar onmundige soon
Teunis in gemeenschap voorhanden sijn. Tot momberen over de onmundige soon worden
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aangesteld Harmen Orriens en Lammert ten Hagen, naaste vrienden over de onmundigen
voornoemd. In de inventaris o.a. de ongerede goederen:
1e.Het Klumpers stedeken cum ap- en dependentiis, gelegen in kerspel Wenterswick, boerschap
Meddeho.
2e.Een stukke bouwland het Egtes stukke genaamd, gelegen in den Huppeler Esch.
3e.Een dito mede gelegen in den Huppelsen Esch den Blankert genaamt.
1133 RA Bred.564
17531013
Harmen te Kolstede deelt mede dat op den 9 deses is overleden Dersken te Kolstede, weduwe van
wijlen Bernt ter Hunnepe, nalatende drie onmundige kinderen, te weten Garrit Jan, Harmen en
Hendrica ter Hunnepe. Dersken is geweest suster van comparants vrouwe. Tot momberen worden
aangesteld Erik Evers en Salomon te Bokkel en Harmen Sybelink op de Kolstede.
1134 RA Bred.564
17540207
Garrit Willem Nijenhuis, weduwe van wijlen Anna Tenkink, geeft over staet en inventaris van de
goederen, die hij met wijlen zijn ehevrouw heeft bezeten en al nu voorhanden zijn. Comparant is
genegen in zijn tweede ehe te treden. Tot momberen over zijn onmundige soon Jan Hinderick
worden aangesteld Willem Nijenhuis en Jan Kossink. In de inventaris de ongerede goederen: Het
hofgoet Nijenhuis, alsmede ¼ van het mede hofhorige goet Beernink, kennelijk in de buijrschap
Ratum gelegen; een vierde part nog van het goet Beernink bovengenoemd vrij; een vierde part van
het goet Rouwcamp in Meddeho gelegen.
1135 RA Bred.441; fol.14r
17540509
Harmanus Hofkes en juffr.Judith Kosters ehelieden, bekennen in eenen steden, vasten en
onwederroepelijken erfkoop gecedeert en overgedragen te hebben aan Lammert Kuenen en
Hinders Nijenhuijs ehelieden, hun eijgendommelijke halve Koemate (de andere halfscheijd verblijft
aan de comparanten), gelegen in de buijrschap Meddehoe, met de eene sijde naast Hoebinks
Koemate, met de andere sijde naast Hoebink Hooijmate, conform de koopbrief van 5-11-1753.
1136 RA Bred.441; fol.14v en 15r
17540509
Harmen Lammerdink en Jenneken Halleriet, ehelieden, voorts Derk Oostendarp en Elsken
Oostendarp, ehelieden, bekennen in een steden vasten en onwederroepelijken erfkoop verkogt en
overgedragen te hebben aan Derk Beernink en Kunne Steenkamp ehelieden, haar eijgendomlijk
toebehoort hebbende geregte aandelen, bestaande in 2/9e en 3/15e gedeelten van de twee eerste
comparanten en in 2/15e gedeelten van de twee laatste comparanten, van het stedeken Halleriet
genaamd, bestaande in huijs, hof, bouw- en andere grond, in de buurschap Meddeho gelegen, so en
als bij koopbrieven van 11-5-1745 en 5-5-1753 met meerderen is geëxprimeert.
1137 RA Bred.441; fol.25r en v
17540702
Gesina Beusink, geassisteerd met dor.H.Schrevelberg Bekking als haar momber, bekent gecedeert
en overgedragen te hebben aan Jacob Derk Dunnewolt en huisvrouw, wonende in Meddehoe op
het goet Balkenschot, eerstens 1/12e van een pandtpennink aen het goet Dunnewolt en dan nog
1/24e van dien selven pandtpennink in voornoemd goet Dunnewolt in Meddehoe, tweedens twee
stukjes boulant op den Pas te saemen ongevehr 2 schepel gesaeij, gehorende onder het dorp van
Wenterswijk, voorts nog ruim 3 schepel gesaeij op den Hiedtkamp bij de Wippelbeke onder
voornoemd dorp gehorende en laestens nog 1/3e van den paerdeslag, soo en als Willem Zellink het
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selve in pagt heeft; de kooppenningen bedragen 1500 guldens.
1138 RA Bred.564
17540810
Willem Warrierdink, weduwnaar van wijlen Jenneken Aloffs, geeft over staat en inventaris van zijn
goederen. Hij is genegen sig wederom te verandersaten. Tot momberen over zijn onmundig soontien
Jan worden aangesteld Tonnis en Hendrik Aloffs, bloetomen van de onmundige neef voornoemt. In
de inventaris geen onroerende goederen.
1139 RA Bred.441; fol.33r en v
17540904
Erschenen Gesina Beusink, die verklaart van de heer Frans Adam Carelson te Amsterdam,
ontfangen te hebben rekeninge over haer broeders nalatenschap, wijlen Jan Derk Beusink capitain
ten dienste van desen staet, krachtens testament van 20-10-1744 binnen Amsterdam gemaakt; zij
bekent van desen voldaen te wesen. Zij stelt tot meerdere securiteit van reets gemelten heer
Carelson haer persoon en goederen, mitsgaeders tot borge Jonker Jacob Derk van Dunnewolt en
tot waerborge de heer Hendrik Schrevenberg Bekking, beide wonende te Wenterswijk, ten einde
heer Carelson in cas deze uijt hoofde van voorschreven testament mogte werden aengesproken en
aengerandet, sig aen der comparantinne persoon en goederen, vervolgens aen de persoon en
goederen van de borg en waerborg in order sal kunnen verhalen.
1140 RA Bred.564
17541019
Wander Boejink, weduwnaar van wijlen Aeltjen te Giffel, is voornemens sig wederom in een derde
huwelijk te begeven met Aleijda Weijenborg. Tot momberen over de 3 onmundige kinderen bij
Aeltjen te Giffel verwekt, t.w. Harmen Jan, Garrit Jan en Aleijda Isabella, worden aangesteld
Tonnes te Giffel en Jan Hijenk, naaste omen van de kinderen. In de inventaris geen onroerende
goederen.
1141 RA Bred.441; fol.36v en 37r
17541024
Erschenen Harmen Kalff voor zich en als vader en voogd van zijn onmundige kinderen bij wijlen
zijne ehevrou Anna Katharina Kobes verwekt, Hendrik, Gerhardus en Engelina genant, die bekende
wegens geleenden gelde schuldig te wesen aen de heer Statius Reinier Westenberg, ordinaris Raedt
in den Hove van Gelderlant en vrouw Elisabet C.Olmius ehelieden, een som van 3000 guldens, te
verrenten tegen 5 per cent per jaar, stellende tot onderpand zijn persoon en goederen en tot speciale
onderpande sijne goederen Helmerdink in Meddehoe, Veltkamp in Huppele en den Volmerkamp
alias Galgenbrake genant, alle in Wenterswijk gelegen.
Verder compareert Hendrik Kalff, organist tot Groenlo, die verklaart sig als wahrborge te stellen
voor sijnen broeder, ten dien einde mede verbindende sijn persoon en goederen.
(10-5-1799: Hendrik Kalff, organist te Grol, vertoont twee quitanties van wijlen de heer Raetsheer
Westenberg d.d. 9-7-1757 en 12-9-1757, waaruit blijkt dat deze van nevenstaende geregtelijke
schultbekentenisse door comparants broer Harm Kalf is voldaan).
1142 RA Bred.441; fol.43r en v
17541113
Hendrik den Olden en Geesken Wennink ehelieden, bekennen in eenen steden vasten en
eeuwigdurenden erfkoop verkogt en overgedragen te hebben aan Jan Hendrik Knikkink en
Christina Harmelink ehelieden, haer eijgendomlijk toebehorenden halven gaerden den Wennink
gaerden genant, in de bourschap Meddehoe gelegen, tussen de Huiskes braak en den huijse
Wennink gelegen, soo en als het van den tegenwoordigen bouman op Wennink thans gebruijkt en
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gebout wort.
1143 RA Bred.186; fol.74r en v
17550506
Dor.H.Schevelberg Bekking, volmr. van de heer Willem Hendrik van Rhede kragt acte van
constitutie voor schout, burgemeesteren, schepenen en raeden binnen Delft gepasseert op
3-5-1755, versogt en dede peindinge op en aen een vierde gedeelte van 1/24e part van den
pantpennink in de Havesate den Balkenschot genaamt, voor soo verre Corn.Voortman en desselfs
huijsvrouw Ermgardina Meijs daer aen beregtigt zijn, om daardoor te erlangen praeferentie, voorts
om betaelinge te obtineren van een somma van 150 guldens soo comparants principaal uijt hoofde
van obligatie van de ehelieden Voortman heeft te pretenderen. (N.B.Gerojeert den 18-12-1755).
1144 RA Bred.441; fol.89r en v
17560521
De hwgbrn.gestr.heer W.R. Baron van Voerst, heer van den Grimbergen voor zich en als volmr. van
desselfs soon de hwgbrn. gestr. heer Peter Willem van Voerst tot den Grimbergen, verklaart in
eenen steden, vasten en onwederroepelijke erfkoop gecedeert en overgedragen te hebben aan
Harmen Beekman en huisvrouw Stijne te Kortbeek, hun eigendomlijk toebehorende tiende, soo als
uijt de onderbenoemde plaatsen in Aelten en Wenterswijk betaelt worden en bij comparanten
desselfs voorsaeten als eijgenaers sijn geprofiteert en genoten, en wel het goet Gantvoort (Barle,
Aalten) jaerlijks den sak- en bloettiende, uit goet Hakstege (idem) jaerlijks den saktiende, uit goed
Hillen (idem) den saktiende, uit goet de Neet (idem) jaarlijks den saktiende, voorts onder
Wenterswijk in Meddehoe uijt het goet Bruggers jaerlijks een saktiende en om het vierde jaer den
bloedigen tiende en laestelijk uijt het goet Heink jaerlijks den saktiende en den bloettiende.
1145 RA Bred.441; fol.90r
17560521
Harmen Beekman en huisvrouw Stiene Kortbeeke verklaren in eenen steden, vasten en
onwederroepelijken erfkoop gecedeert en overgedragen te hebben aen Derk Beernink en
huisvrouw Kunne Steenkamp, hun eijgendomlijk toebehorende tienden, soo als uijt de
onderbenoemde plaetsen in Aelten en Wenterswijk betaalt worden en wel het goet Gantvoort
(Barle, Aalten) jaerlijks den sak- en bloettiende, uit goet Hakstege (idem) jaerlijks den saktiende, uit
goet Hillen (idem) den saktiende, uit goet de Neet (idem) jaarlijks den saktiende, voorts onder
Wenterswijk in Meddehoe uijt het goet Bruggers jaerlijks een saktiende en om het vierde jaer den
bloedigen tiende en laestelijk uijt het goet Heink jaerlijks den saktiende en den bloettiende.
1146 RA Bred.441; fol.100v
17561021
Theodorus van Hengel en zijn zoon Harmen van Hengel en huisvrouw Stephania Johanna van
Hengel tutore marito, voorts Jacobus van Hengel en huisvrouw Margrietjen Tenkink, verklaren dat
zij op 18-11-1755 hebben verkocht aan Jan Hendrik ter Stroete en huisvrouw Gesina Simmelink,
het goet en erve de Stegge gnt. en wel voor 1600 glns. De ehelieden ter Stroete zijn wegens gebrek
van penningen tot voldoeninge van voornoemde koopspenningen genecesseert geworden, het regt
en pretensie dat zij door ingegaene koop en daer van opgerigte koopbrief hebben verkregen, te
cederen en over te geven en dat in forma te verkopen aan de heer dor. H.Schevelberg Bekking en
Noël Sebastiaen du Pré en wel voor een gelijke somma van 1600 glns.
1147 RA Bred.441; fol.125r en v
17570512
Dor.Hendrik Schievelberg Bekking en huisvrouw Frederik Megtelt Eleonora Pagen Necker, voorts
den schoolmeester Noël Sebastiaan du Pré en huisvrouw Theodora Snoek, bekennen in eenen
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steden vasten en eeuwigdurenden erfkoop te cederen en overtedragen aan de gebroederen Geert en
Jan ter Stegge haer eijgendomlijke goet en erve de Stegge, in de boerschap Meddehoe gelegen.
1148 RA Bred.441; fol.149r en v
17580223
Everhard Keuper en Gertr.Kranen ehelieden, en Jan Hendrik Wiemels voor ¼e part, bekennen in
eenen steden, vasten en onwederroepelijken erfkoop gecedeert en overgedragen te hebben aan Jan
Hendrik Roskamp en Stientjen Hofken ehelieden en Jan Hesselink voor 1/6e part, hun
eijgendomlijke stukjen lant het Pijpers Breeken genant, gelegen in de buurschap Meddehoe, tussen
de landerien van Jan Hendrik Roskamp en Jan Hesselink gelegen, conform de opgerigten koopbrief
d.d. 15-2-1758.
1149 RA Bred.441; fol.149v en 150r
17580223
Hendrik Roskamp en Stijntjen Hofken ehelieden, en Jan Hesselink als mede-eigenaar voor 1/6e part
van het goed Hofken, bekennen in eenen steden, vasten en onwederroepelijken erfkoop gecedeert
en overgedragen te hebben aan Everhard Keuper en
Gertruit Kranen ehelieden en aan Jan Hindrik Wiemels voor ¼e part, haer eigendomlijke stukjen
boulant het Smalle stukjen genaamd, gelegen in de buurschap Meddehoe tussen de landerien van
Everhard Keupers en Jan Hindrik Wiemels gelegen, een en ander conform de koopbrief d.d.
10-1-1758.
1150 RA Bred.441; fol.150r
17580223
Jan Rutger Schomaker, Hermanus Schomaker, Gesina Hendrica Schomaker en voorts Hendrik
Zijhoff en Gertruit Schomaker ehelieden, dan nog Hermanus Schomaker, Peter ten Bosch en
Rudolph Jannes Weddink, als curateuren van den innocenten geestelijker Jan Derk Schomaker,
verklaren in leen ontfangen te hebben en schuldig te zijn aan Garrit ter Pelkwijk en Aeltjen Wissink
ehelieden, een som van 800 guldens Hollants, te verrenten jaarlijks met 4 diergelijke guldens van
yder hondert, verbindende haere en de overige als curateuren, personen en goederen in genere, en
in specie een stukke lant op den Olden Huijs en het Brandsbosch kempken bij het dorp
Wenterswijk.
(20-3-1760: Gerrit te Pelkwijk bekent van de nevenstaande schuldbekentenisse betaald te zijn).
1151 RA Bred.441; fol.161r en v
17580505
Erschenen Jan Schoppers soons soon van Wessel ten Hagen en Trijne sijne huijsvrouw, en
verklaarde te cederen, transporteren en over te geven in eijgendom aen Willem Keveskamp en
huisvrouw sodane schultbekentenisse ad 700 daelders, als op 16-5-1696 door wijlen Aeltjen
Weijenboom weduwe van Tonnis Scholte te Huppel is opgenomen, onder speciaal verbant van de
Klumperstede met den daer toe gehorenden Blankert en het Stegger stukke in de buurschap
Meddehoe, soo nogtans dat de debiteuren in plaets van vier met twee guldens 15 stuivers per cent
den intresse kunnen betalen, bekennende comparanten voorschreven somma capitael uijt handen
van Willem Keveskamp voornoemt ontfangen te hebben; verklarende dien ten gevolge geen regt of
praetensie meer aen die schultbekentenisse te hebben, maer dat Willem Keveskamp, sijn huijsvrouw
en erven, daer aen alleen geregtigt sullen sijn en blijven.
1152 RA Bred.441; fol.166r
17580706
Janna Meenk, weduwe van scholte Teube Hesselink, geassisteert met haer soon Lubbert Derk Jan
Hesselink, voorts de scholte Wander Hijink en Gesina Hesselink ehelieden, Lubbert Derk Jan
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Hesselink en Gesina Kossink ehelieden, Berent Hesselink op Bessink, Jan Bessink op Bovelt en
Gesina Bovelt ehelieden, Lubbartus Bessink en Willemina Levers ehelieden, bekennen in eenen
steden, vasten en onwederroepelijken erfkoop gecedeert en overgedragen te hebben aen Jan
Hindrik Roskamp en Stijntjen Höfkes ehelieden, haeren geregten eijgendom van het erve en goet
Hofken in de boerschap Meddeho gelegen, soo ende als het comparanten van wijlen haeren
broeder suster, oom en moeije wijlen Jan Hesselink en Engele Bessink gewesen ehelieden is
aengeërft, alles conform de daar van opgerichte koopbrief d.d. 22-4-1757.
1153 RA Bred.441; fol.192r en v
17590510
Harmen Kalff, weduwnaar van Anna Katrina Kobes, en Hendrik Kalff als mombaer, bekennen in
eene steden, vasten en onwederroepelijke erfkoop gecedeert en overgedragen te hebben aan
Hindrik Siebink op Helmerdink en Gertruit Stemerdink ehelieden, haeren eijgendomlijke stede
Helmerdink, bestaande in huijs en hoff, bouw-, hooij- en weijdelant, holtgewas en twijg soo en als
het de koperen in het gebruijk hebben, liggende in de buurschap Meddehoe, zijnde jaerlijks
beswaert met twee guldens agt stuivers in ordinaire verpondinge, en aen de Domeinen eenen daelder
voor eenen sagendienst, en op Ligtmisse twee schepel rogge aen het Klooster te Bourlo, en dan nog
eenen stuijver miskoorn, een en ander conform koopbrief d.d. 21-3-1758.
1154 RA Bred.441; fol.192v en 193r
17590510
Harmen Kalff, weduwnaar van Anna Katrina Kobes, en Hendrik Kalff als mombaer, bekennen in
eenen steden, vasten en onwederroepelijke erfkoop gecedeert en overgedragen te hebben aan
Jacob Derk Dunnewoolt en sijne erven haer eijgendomlijken bloedigen tienden uijt de Havesate
Balkenschot gaende.
1155 RA Bred.441; fol.194r en v
17590510
Hendrik Siebink op Helmerdink en Gertruijt Stemerdink ehelieden, bekennen schuldig te zijn
wegens opgenomene penningen (welke op heden zijn aengelegt tot betalinge van de koopspennink
van Helmerdink) aen Fredrik Dondergoor en Willemken ter Oelewijk ehelieden, een somma van
1600 guldens, jaerlijks te verrenten van het hondert drie gulden, verbindende haere personen en
goederen en wel speciaal haere eijgendomlijke erve en goet Helmerdink soo als de comparanten het
hebben aengekoft van Harmen Kalff en van haer bewoont en gebruijkt wort, gelegen in Meddehoe.
(18-5-1787: Frederik Dondergoor en Willemken ter Uilewijk verklaren door Garrit ten Beitel en
Geertruid Stemerdink ehelieden ten genoegen voldaan te wezen).
1156 RA Bred.441; fol.213v
17591206
Mr.J.H.van Basten als volmr. van de heer Fred.Ant.Pöppink en mevrou Isabella Anasthasia
Saraphia Nahmen, als enige en universele erfgenaam van wijlen desselfs suster mevr. Anna
Mechteldt Pöppink, douariere van wijlen de heer dor. Harm. Joh.Satink, verklaart in een steden
vasten en onwederroepelijken erfkoop te cederen en overtedragen aan Monsr.Christiaen Schreven
en desselfs erven, het 1/12e gedeelte van het erve en goet Nienhuijs, in de buurschap Meddeho
gelegen, soo van behuijsinge, hooij-, bouw- en weijdelanden, hout en twijgh, plaggenvreden ende
inslag, soo als mevr.Anna Mechteldt Pöppink het van haers ouderen aengeërft heeft en op den 3-21757 verkogt heeft.
1157 RA Bred.441; fol.213v en 214r
17591206
Mr.J.H.van Basten als volmr. van de heer Fred.Ant.Pöppink en mevrou Isabella Anasthasia
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Saraphia Nahmen, verklaart dat zijn principalen in eenen steden, vasten en onwederroepelijken
erfkoop hebben gecedeert en overgedragen aan Joachim Derk Poppink en zijnen erven, drie
stukken gaarden gronts, naest malkanderen gelegen in de soo genaamde Kösters gaerden, liggende
voor Wenterswijk tussen de behuijsinge en gaerdens van de erfgenamen van wijlen Harmen
Leverdink off Gronde en Harmen Geerdes, schietende met het eene einde aen den gemenen weg,
zulks conform de koopbrief d.d. 19-8-1754.
1158 RA Bred.441; fol.216r t/m 217v
17600227
Derk Siebink, meester glasemaker te Boekholt als volmr. van Anna Geun, weduwe van wijlen Jan
Vastenborg, bekent te cederen en overtedragen aen sijns comparants principalinne nigt en neven
Barta Willemina Bak en huisvrouw Berent ten Dam, scholte op den Poll, Hillebrant en Hendrik
Geun, een yder een geregte derde part van diverse percelen, waaronder den sak- en bloettiende uit
Bruggers in Medeho.
1159 RA Bred.441; fol.219v en 220r
17600320
Jan Rutger Schoemaker, Hermanus Schoemaker, Gesina Hendrina Schoemaker, Hendrik Zijhoff en
Gertruijt Schoemaker ehelieden, verklaren wegens opgenomene penningen schuldig te zijn aan de
heer Hermanus Höfkes en juffr.Judith Kosters sijn huysvrouw, een capitale somma van 1100
guldens Hollants, jaarlijks te verrenten tegen 5 dier gelijke guldens van yder hondert, verbindende
daarvoor haere personen en goederen en speciael 1/6e part van het gehele erve en goet Sibelink in
Kotten, 1/9e part van het gehele erve en goet Nienhuijs in Meddeho en een stukke boulant op den
Suijlinks Esch, groot 6 schepel gesaeij onder Wenterswijk gelegen en aan comparanten
toebehorende.
In de kant: 5-11-1767: Erschenen Harmanus Hofkes voor zich en als man en voogd zijner
ehevrouw juffrouw Judith Koster en versogt wegens op heden bekomene voldoeninge van het
capitaal ad 1100 guldens en den verlopenen interesse ad 412 gulden 9 stuiver 10 penningen en de
kosten ad ƒ 113-10-6, royering van de acte van verband en obligatie van 20-3-1760.
1160 RA Bred.441; fol.228v en 229r
17600516
Hendrick Eimbert en Jenneken Bromelhuijs ehelieden, bekennen in eenen steden vasten en
onwederroepelijken erfkoop verkoft, gecedeert en getransporteert te hebben aen Jan Tijsman en
huisvrouw Elisabet Binck, nu op den Thijskamp wonende, haer verkoperen eijgendommelijke huijs,
lant den Thijskamp genaamd met huijs en hoff en all sijne ap- en dependentien, regt en
geregtigheden, in de buurschap Meddehoo gelegen en sulks voor een somma van 1500 guldens
Hollants.
1161 RA Bred.441; fol.229r
17600516
Jan aen Thijshuijs en Lisabeth Bujnck ehelieden, bekennen in eenen steden vasten en
onwederroepelijken erfkoop gecedeert en overgedragen te hebben aan Garrit ter Horst op het
Boske en Elisabeth Boske ehelieden, haer eijgendomlijke stukjen lants langes het weijdeken, en een
gaerdeken en een weijdeken liggende langes den Elskamp met de eene zijde, en met de andere zijde
naest koperen gaerden, en Buerser bos, kennelijk in de boerschap Meddeho gelegen, dit conform
de koopbrief van 13-2-1760.
(gerojeerd bij acte van den 14 Meij 1778 teste prot.).
1162 RA Bred.441; fol.229v
17600516
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Jan Tijsman en Lisebeth Buynck bekennen schuldig te zijn aan Berent Willem Loijtink en Hinders
Mensink ehelieden, een capitale somma van 500 gulden, jaarlijks te verrenten met 12 guldens 10
stuivers, verbindende daar voor haar personen en gerede goederen en wel in specie haer
eijgendomlijk huijs, gaerden, kamp, bos en hofken, zijnde de Tijsmans stede, soo en als het door
comparanten bewoont en gebruijkt wort, liggende in de buurschap Meddehoe.
(14-5-1778: Berent Willem Loijtink verklaart van de som ad 500 guldens met interessen voldaan en
betaald te zijn).
1163 RA Bred.441; fol.241
17601031
Jan Hendrik Wimels en Johanna Buesink ehelieden bekennen wegens ter leen ontfangen penningen
schuldig te zijn aen de heer Hendrik Willink, koopman te Winterswijk, een som van 700 guldens,
jaarlijks te verintressen tegens 4 pro cento, verbindende daarvoor haere personen en goederen,
speciael haere eijgendomlijke ¼e part aen het goet Groot Esselink in Medho.
(gerojeerd bij akte van 5-4-1764).
1164 RA Bred.441; fol.243r en v
17601209
Erschenen Dnus Evers, predikant te Wenterswijk, en vrouw Aleijda Anna Satink ehelieden, voorts
de heer rentmeester H.O. Roelvink en vrou Elsebe Maria Theodora Witten, dan nog de heren
Bernard Andreas- en Wilhelmus Jacobus Roelvink, welke bekenden in eenen steden, vasten en
onwederroepelijken erfkoop verkoft, gecedeert en opgedragen te hebben aan Lubbert Derk Jan
Hesselink en Gesina Johanna Cossink ehelieden, haer comparanten erve en goet de Hilte genaamt,
gelegen in de boerschap Meddeho, als naementlijk huijs, hoff, landerien, het lant in de Beurse Es
daer toe behorende, als mede het regt van schapendrift met zijn verdere ap en dependentien, oude
en nieuwe geregtigheden, uytgesonderd de soo genaemte Hilter Bosch, die reets te voren daer van
gesepareert en verkogt is, als mede de in en uijtvaert door de Hilter allee, soo als Jan Berent
Wevers, Hendrik Seurink en Willem van Eerden ijder tegens sijn gront off aenpart van voorn. bosch
gekogt hebben; een en ander conform de coopscedulle van 31-3-1759.
1165 RA Bred.441; fol.268v
17610618
Dor.W.H.Klinkenberg van Echten als volmr. van de heer Gerhard Hendrik Esseling en huisvrouw
juffr. Anna Christina ten Spolde, Lucas Esseling en huisvrouw Anna Sophia Karrier, Jan Hendrik
Melies en huisvrouw juffr.Anna Aleijda Esseling, voorts de heer Albert Anton Esseling, verklaren te
cederen, te transporteren en overtedragen aan Willem Keveskamp en Johanna te Voorde ehelieden,
hun eijgendomlijk goet Keveskamp met alle sijn onderhorige soo bouw als weijdelanden, inslagen en
plaggengront, voorts met alle des selfs hekken, wallen en gravens, gelegen in de buurschap
Meddehoe.
1166 RA Bred.441; fol.272v en 273r
17610806
Erschenen de heer predikant Gerhard Evers en vrouw Aleijda Anna Satink ehelieden, voorts den
rentmeester Harmen Otto Roelvink en huisvrouw Elsebe Theodora Witten, dan nog de heren
B.A.Roelvink en desselfs broeder W.J.Roelvink, die bekenden in eenen steden, vasten en
onwederroepelijken erfkoop verkogt, gecedeert en getransporteert te hebben aan Jan Berent
Wevers en huisvrouw Anna Esselink, hun eijgendommelijk 3/8e parten van den gront van den
Groten Buerser Bosch, gelegen in de buurschap Meddeho, en sullen dese 3/8e parten voor in den
Bosch beginnen, tegens de kalle, en nae sijde van Boschmans huijs door een lantmeter affgemeten
worden, en sullende de koperen den invaardt nae dese gront moeten maken aen het einde in de
kalle, daer de grondt soo Hendrik Schurink in desen bosch gekogt heeft, begint en anders gene
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mogen maken; een en ander conform koopcedulle van 20-3-1758.
1167 RA Bred.441; fol.301r en v
17611117
Berndeken Reems, weduwe van Jan Maas, geeft over een door haar op 14-11-1761 geformeerde
staat en inventaris van den boedel, bij haar en wijlen haaren eheman bezeten. Omdat zij in een
tweede huwelijk wil treden worden tot momberen over haaren onmundigen zoon Jan Willem Maas
aangesteld de persoonen van Jan Willem Maas en Garrit Siebink, des onmundigen oomen.
Vervolgens wordt overgelegd maaggescheid op 17-11-1761 tussen de weduwe ter eenre en en
momboiren ter andere zijde opgerigt. Hierbij belooft de moeder aan haaren zoon, als hij 20 jaaren
oud is, te geven voor zijn vaders goed eene summa van 400 guldens en wat verder daar bij is
belooft. Zijnde daar en tegens o.a. mede aan die moeder daar bij toegedeeld het 5/16e gedeelte van
het plaatsjen Hoebink en het stuk land in den Leuresch groot ongeveer 5 schepels gezaai, welke
beide parceelen in de buurschap Medeho gelegen zijn.
1168 RA Bred.442; fol.6v t/m 15r
17620218
Gerhardus Evers en ehevrouw Anna Aleida Satink exhiberen erfmaagscheidinge d.d. 20-1-1762
binnen Winterswijk opgericht tussen Anna Aleida Satink, voormaals weduwe van de heer Johan
Bernard Roelvink, in leven rentmeester van zijn hoogheids Domeinen van Bredevoort, ter eenre, en
haar kinderen bij wijlen haar eerste eheman verwekt, t.w. Herman Otto-, Bernard Andries- en
Willem Jacob Roelvink ter anderen zijde.
Hierbij wordt o.a. de Ripperdasche Tiende, gelegen in de buurschap Meddeho, toegedeeld voor de
eene halfscheid aan Anna Aleida Satink en voor de andere halfscheid aan haar drie voor- noemde
zonen, zijnde dus voor ieder van hen een geregte zesde portie.
1169 RA Bred.186; fol.192r en v
17620402
Erschenen den schoolmeester Noël Sebastiaan du Pré, te kennen gevende hoedanig den comparant
van Jan Berent Rennerdink te praetenderen heeft de somma van 300 guldens wegens bij hem op
23-6-1761 ontfangene penningen. Rennerdink heeft toen beloofd het capitaal aan comparant met 3
maanden wederom te geven. Rennerdink heeft echter het capitaal nog niet gerestitueert en
comparant heeft vernomen dat Rennerdink sig onder anderen mede als borge heeft ingelaten voor
eenen Harst Benjamin, jode wonende te Vreden, in een schriftelijke procedure tegen hem door
Fredrik Meijerink en T.H.Westhof aangevangen in de banke van Wenterswijk. Comparant verzoekt
peinding op en aan de gerede en ongerede goederen van Jan Berent Renderdink en speciaal op
dessen geregte eigendom aan de Renderdink plaatse, mitsgaders een stukke land op het Hilligen
huis, respective in de boerschappen Huppele en Meddehoe gelegen en sulks om door middel van
dien wegens de somma ad 300 guldens praeferentie en voorts betalinge te erlangen. Comparant
verzoekt mede dat de gerede goederen als levendige have, ingedoemte des huizes, linnen, wullen,
beddegoed, mitsgaders bougereetschap, voorts wagen, karre en ploeg in bewaringe mogen worden
genomen.
1170 St.Zutphen nr.347; fol.268r en v
17630221
Ontfangen van de weduwe wijlen Willem Hoebink wonnagtig tot Wenterswijk 12 gulden in
voldoening van den 50sten penning wegens de halve Hoebink mate in de buurschap Meddeho, onder
Wenterswijk gelegen, aengekogt van de heer Hermanus Hofkes en juffrouw Judith Coster ehelijden,
woonagtig tot Wenterswijk voor 600 gulden op den 21 Februarij 1763 ......12-:-: .
1171 St.Zutphen nr.347; fol.276r en v
16 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 255 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Oud Rechterlijk Archief 1533-1811

17630428
Ontfangen van juffrouw Jozina Schuers woonagtig in Vreden 12 gulden in voldoening van den 25sten
en 50sten penning wegens ¼ van Ritmors, gelegen in Meddeho, groot anderhalf dagwerk, aengekoft
van juffrouw Angenies Mechtelt Haken weduwe van wijlen de heer Matijas Wiedenbrink woonagtig
in Groenlo, voor 400 gulden op den 22 Februarij ................ 12-:-: .
1172 RA Bred.442; fol.108r en v
17630517
Nicolaas Raben als volmr. van juffrouw Anna Geertruijt Kremer, weduwe van de heer Derk Jan
Wisselink, verklaart in eenen steden vasten en onwederroepelijken erfkoop gecedeert, getransporteert en overgedragen te hebben aan Wander Nijenhuis en Aaltjen Rauwerdink ehelieden,
haar eigendommelijke 1/6e gedeelte van het goed en erve Nijenhuis, soo van bouw- en
weijdelanden, huijs en schuure, hooijland, twijg en holtgewas, soo door Wander Nijenhuis gebouwd
en gebruikt wordt, liggende in de boerschap Meddeho; een en ander conform de koopbrief van 268-1762.
1173 RA Bred.442; fol.110r
17630517
Nicolaas Raben als volmr. van juffrouw Anna Geertruijd Kremer, weduwe van de heer Derk Jan
Wisselink, verklaart in eenen steden vasten en onwederroepelijken erfkoop gecedeert, getransporteert en overgedragen te hebben aan Gerrit ter Stegge en Harmine Tolkamp ehelieden, haer
eigendommelijke 1/6e gedeelte van het goed Nijenhuis, soo van bouw- en weijlanden, huijs en
schuure, hooijland, twijg en holtgewas, soo en als het alnu door hem Garrit ter Stegge gebouwd en
gebruikt word, liggende in de buurschap Meddeho; een en ander conform de koopbrief van
26-8-1762.
1174 RA Bred.442; fol.110v
17630517
Nicolaas Raben als volmr. van juffrouw Anna Geertruijd Kremer, weduwe van de heer Derk Jan
Wisselink, verklaart in eenen steden vasten en onwederroepelijken erfkoop gecedeert, getransporteert en overgedragen te hebben aan Jan Hindrik Schoppers en Elske Nijenhuijs ehelieden, haer
eigendommelijke 1/6e gedeelte van het goed of erve Nijenhuijs, soo van bouw- en weijland, huijs en
schuijre, hooijland, twijg en holtgewas, soo en als het alnu door Jan Hindrik Schoppers gebouwd en
gebruikt word, liggende in de buurschap Meddeho; een en ander conform de koopbrief van 26-81762.
1175 St.Zutphen nr.347; fol.287v en 288r
17630609
Ontfangen van Derk ten Elzen woonagtig in Meddeho onder Wenterswijk 12 gulden in voldoening
van den 25sten en 50sten penning wegens een vierde gedeelte van de hooymate de Hoebinks Maet
genoemd, gelegen in de boerschap Meddeho onder Wenterswijk, aengekoft van de heer Frans Jan
Docter Karssenbroek woonagtig in Vreden in Munsterlant voor 400 gulden op den 17 Maij 1763
...................... 12-:-: .
1176 RA Bred.442; fol.116v en 117r
17630609
Frederik Krom en Janna Hessels ehelieden, bekennen schuldig te zijn wegens bij haar in baaren
gelde opgenomen en ontfangen penningen aan Berent Jan Gosens en Janna Maria Boejnk ehelieden,
een somma van 200 gulden, jaarlijks te verrenten met 3 gulden van het hondert, waarvoor zij
verbinden hun personen gereede en ongereede goederen en wel in specie haar eigendommelijke
huisjen soo door haar bewoond word, liggende in de boerschap Meddeho.
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1177 RA Bred.442; fol.124v
17630715
Berent Heuvelboom, weduwnaar van Enneken Campes, exhibeert staat en inventaris van zijnen en
zijner voors. ehevrouwen nalatenschap. Tot momboiren over zijn onmondig kind Jan Berend
Heuvelboom worden aangesteld Jan Hendrik en Berent Camps. Voorts maaggescheid van
15-7-1763, waarbij naast een behoorlijke opvoedinge en onderhoud aan den onmundigen zoon
voor zijn moeders versterf is toegedeeld een som van 180 gl., uit te keren bij desselfs mundigheid,
mitsgaders de moeders kiste met de klederen en het linnen zoo zig daar in thans bevind.
1178 St.Zutphen nr.347; fol.311v en 312r
17630914
Ontfangen van hr.Everhardt Kueper woenagtig tot Wenterswijk,22 gulden in voldoening van den
50sten penning, wegens ¼ gedeelte van het goet en erve Groot Esselink in de Buurschap Meddeho,
onder het kerspel Wenterswijk gelegen, aengekoft van hr.Jan Henderik Wijmels en Johanna
Buesink ehelijden, woonagtig onder Wenterswijk voor 1100 gulden op den 4 Augustus 1763 .22-:1179 RA Bred.442; fol.175r en v
17640405
Jan Hendrik Wiemels en Johanna Buesink ehelieden, verklaren in eenen steden, vasten en
onverbreekelijken erfkoop te hebben verkoft aan Everhard Keuper en Catharina Loosveld
ehelieden, hun eigendommelijke ¼e gedeelte van het erve en goed Groot Esselink met alle deszelfs
onderhorige landerijen, inslagen, weide en plaggengrond, in de buurschap Meddeho gelegen.
1180 RA Bred.442; fol.175v en 176r
17640405
Everhard Keuper en Catharina Loosveld ehelieden verklaren wegens aan hun ter leen verstrekte
penningen schuldig te zijn aan de heer Harmen Walien een capitale summa van 700 guldens, jaarlijks
te verinteressen tegen 4 pro cento, verbindende daarvoor haare personen en goederen en speciaal
hun eigendommelijke halfscheid mitsgaders de halfscheid van ¼e gedeelte van het erve en goed
Groot Esselink, gelegen in de buurschap Meddeho. (gerojeerd bij acte van
30-10-1766).
1181 RA Bred.543; fol.8r
17640405
Erschenen Catrina Maas, weduwe van wijlen Garrit Jan Bruggers, exhibeert staat en inventaris des
boedels met wijlen voors. haren eheman bezeten. Obtineert dat tot mombers over haare twee
onmondighe kinderen Jan Hendrik en Enneken Bruggers werden aangesteld dier kinderen
overgrootvader Jan Bruggers en grootvader Jan Hilbelink op Brugger. Exhiberende voorts maaggescheid, waarbij aan ieder van die onmundigen voor haar vaders versterf wordt toegewezen ieder
eene summa van drie hondert guldens, te trekken zoo dra als ieder van dezelve 20 jaren oud zijn zal
en zoo dezelven alsdan niet wierde betaalt, zullen die respective vaders versterven aan ieder van die
kinderen worden verinterest tegens 2½ pro cento. Breder te verneemen aan de liasse van
momboirschappen en afgoedingen enz. sub num.74.
1182 RA Bred.442; fol.180r en v
17640524
De heer doctor Frans Jan Karssenbroek bekent in eenen steden vasten en onwederroepelijke
erfkoop gecedeert, getransporteert en overgedragen te hebben aan Derk ten Elsen, zijn
eigendommelijk ¼e gedeelte van de Hoebink hoeimate of Rietmorse genaamd, gelegen in de
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buurschap Meddeho, met de eene zijde naast den Leur Esch en met de andere zijde naast de beeke
en t'eindens aan de Buijink maate, een en ander conform de daarvan opgerichte koopbrief.
1183 RA Bred.442; fol.191r en v
17640828
De heer Lodewijk Erik van Mumme, luitenant van het regiment Guarde van zijn Doorluchtigste
Hoogheid van Hessen Cassel en vrouwe Helena Juliana van Derdendaal ehelieden, bekennen
wegens ter leen ontfangene penningen schuldig te wezen aan Jan Derk Wissink en Janna Wissink
ehelieden, een summa van 1700 caroli guldens, jaarlijks te verrenten tegens 4 pro cento,
verbindende daarvoor haar personen en goederen en speciaal 1/8e gedeelte van het erve en goed
Wissink in Miste en de halfscheid van het goed Hobbink in Meddehoe.
(28-8-1766: Jan Derk Esselink op Wissink verklaart van de som van 1700 guldens en de interesse
voldaan en betaald te zijn).
1184 RA Bred.442; fol.204r en v
17641011
Dnus Gerhard Evers en Aleijda Anna Satink ehelieden, Harmen Otto Roelvink en Maria Elizabet
Witten ehelieden, Bernadus Andrijs Roelvink en dor.Willem Roelvink, bekennen in eenen steden,
vasten en onwederroepelijken erfkoop gecedeert, getransporteert en overgedragen te hebben aan
Jan Willem Slippers en Stijntjen Siverdink ehelieden, hun eigendommelijke ¼e part van den grond
van den Grooten Beurserbos, voor soo verre den bos in sijne wallen begrepen is, gelegen in de
buurschap Meddeho, welk vierde part ligt agter in den bos tegen de Halle en langes Hilter
Nijenkamp en agter tegen koperen Bosmaete, een en ander conform de daarvan opgerichte
koopbrief d.d. 20-3-1758.
1185 RA Bred.543; fol.15r en v
17641206
Erschenen Tobias ten Oostendarp, weduwnaar van Geertken Garverdink, exhibeerde staat en
inventaris en obtineerde dat over zijn vier onmondige kinderen Tune, Janna, Hinders en Jan Hendrik
tot momboirs werden aengesteld Jan Garverdink senior en Jan Garverdink junior, dewelke die
momboirschap ook aangenomen hebben. Zijnde bij het maeggescheid ter zelver tijt den gerigte
geëxhibeerd, door de vader tegens behoud van den gehelen boedel, aen ijder kint zoo dra dezelve
20 jaaren oud zijn of eerder komen te trouwen, van haer moeders versterf toegewezen eene summa
van 75 guldens en aan ijder kind een koe; en zoo haast als de dochters 14 jaren oud zijn, zullen zij
jaarlijks een spint lien mogen zajen, als zij bij de vader blijven, en de zoon als hij 18 jaar oud is, zal
jaarlijks van de vader hebben 12 guldens. De twee oudste dochters zullen ieder een kiste hebben,
en de jongste dochter de moeders kiste behouden; zullende de linnen en wollen klederen tot haar
moeders lijf behoord hebbende onder de drie dogters verdeelt worden. Voorts is overeengekomen
dat de zoon de bouwerij en inboedel zal aanvaarden zoo haast hij dartig jaar oud is, of eerder met
goedvinden van de vader en zulx voor een summa van 500 guldens. Alles breder te vernemen aan
de liasse van momboirschappen en afgoedingen enz. sub num.97.
1186 RA Bred.442; fol.258v t/m 261v
17650607
Fredrick Adolph Schligte, capitulair voigt van het Hoog Graaffelijke Eerwaarde Capittel te Vreden,
als volmr. des Hooggraaffelijken Eerwaarden Capittels, verklaart dat op 3-11-1763 tussen
comparant ter eenre en Garrit Jan Sibink en Enneken Wevers ehelieden ter anderen zijde, over het
erve en goed Sibink in de buurschap Meddeho, ter oorsaake het zelve in vorige tijden is hofhoorig
geweest, dog de Hofrechten daar van naar behoren niet verwaard zijnde, vervolgens voor een
gedeelte garfpligtig is geworden, een vast en onwederroepelijk contract is ingegaan en gesloten bij
forme van permutatie en tot afdragt van alle voorgaande hofhorige uitgangen, op de volgende
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conditien. Dat ehelieden in plaats van het zaad van de derde garve, zoals jaarlijks sedert enige tijd uit
een gedeelte is getrokken, voortaan tot hunnen laste zullen nemen en houden alle ordinaire en extraordinaire verpondingen, mitsgaders 13 schepels spilkoorn aan de Geestelijke Rentmeester der
Graafschap Zutphen, als mede 9 schepels spilkoorn jaarlijks te betalen aan juffer Schnoer te
Vreden, zijnde tesamen 22 schepels. Dat ehelieden i.p.v. 2 schepel boonen, die oudtijds uit de
plaatse zijn betaald, zullen leveren 4 schepels klaare rogge Vredensche mate op de koornschoole te
Vreden jaarlijks. Meergemelte ehelieden hebben voor een en ander aan den Hooggraaf.Capittel
eens voor al betaald 800 guldens hollands geld. Zijnde hierbij teffens geconditioneerd dat de
ehelieden door opgedagte capittel voor hoffhoorig worden op en aangenomen als andere hofhoorige
goederen. Wijders is overeengekomen dat de ehelieden bij voorvallende gelegenheid voor
erfwinninge niet meer zullen betalen als 30 guldens en voor den opvaart niet meer als 30 guldens en
verders voor ieder vrijbrief 7 guldens, welke vaste en bepaalde summa in 't vervolg niet zal mogen
verhoogd worden, voorbescheide de praesentie en amptsgelder aan de tegenwoordige dames en
canoniken in der tijd. Dat voor de sterfvallen zullen accordieren of andersins het viervoetige vee zoo
als dan gevonden word en den overledenen heeft toebehoord, te deelen. Alles met deze expresse
conditie, dat meergemelte capittel behalven het gene bij voorschrevene articulen is uitgedrukt, nu of
te eeniger tijd van voorschrevene thans hofhorige eheluiden en hunne nakomelingen en erven niets
meer zal kunnen vorderen, van wat naame aart of natuur hetzelve ook mag wezen. Alles ingevolge
bovengenoemd contract en koopbrief d.d. 3-11-1763.
Verder verklaarde comparant q.q. dat hij namens zijn principalen voorgemelte contract en koopbrief
kragte dezes in de beste forma rechtens komt te approberen en te ratificeren en ingevolge hetzelve
het voorgemeld goed Sibink aan Garrit Jan Sibink en Enneken Wevers ehelieden en haren erven bij
dezen op- en overdrage, met overgifte dat zijne hooge Principalen daar op generhande recht,
meerder als bovengemelte contract en koopbrief vermeld, zijn reserverende.
1187 RA Bred.543; fol.24r
17650816
Willemina te Kulve, weduwe wijlen Garrit Lantink doceert, dat sij wegens haar diepe armoede niet
in staat is, iets aan haare 5 onmundige kinderen voor vaders goed te kunnen bewijzen. Obtineert des
halven gratis permissie om, zonder zodanige afgoedinge, ten tweede ehe over te gaan. Breder aan
de liasse sub num.118.
1188 RA Bred.442; fol.284r en v
17650831
Wander Boijink op de Hilte bekent verkogt, voorts gecedeerd en overgedragen te hebben aan
Sr.Jan ten Bengevoort in Wenterswijk zijn gezaai mest en mestregt in en op de landerijen van het
erve en goed de Hilte in de boerschap Meddehoe gelegen, mitsgaders wagen, karren, ploeg en
vorder bougereetschap, item kisten, kasten, koper, tin, ijzer, hout, aarde en glaswwerk, linnen,
wullen, bedden, pailuwen, kussens en verder ingedoemte des huizes, dan nog twee paarden, 4
koejen, 6 sterken, 60 schapen en vordere levendige have, als mede de mest in de stallen, vaalten en
het schaapschot, gelijk mede den brouwketel, brouwbudden en vorder bouwgereetschap op het
goed de Hilte zig bevindende, en eindelijk mede zijns comparants bouwmans recht off pagt zoo hem
aan opgemelte erve en goed de Hilte ingevolge pagtcedulle is competerende; en zulks alles voor een
somma van 800 guldens hollands.
1189 RA Bred.186; fol.301r t/m 302v
17651205
Dor.W.H.Klinkenberg van Echten, als volmr. van de eerwaarde heer Pastor Coenradus Bernardus
Schutte, verzoekt peinding op en aan alle de ongerede goederen van Harmanus en Gesina Hendrica
Schoemaker, voorts Hendrik Zijhoff te Vreden pro se en als man en voogd zijner huisvrouw
Geertruid Schoemaker, zijnde tesamen kinderen en erfgenamen van wijlen hun ouders Jan
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Schoemaker en Johanna Laarberg ehelieden, speciaal op en aan derselver aanparten aan de erven
en goederen Nieuwenhuis in Meddehoe, het goed Siebelink in Cotten, ¼e gedeelte van het goed
Wilterink in Cotten soo van Harmen Wilterink gebouwd en bewoond wordt, een huis aan den
Hasseler alhier in Wenterswijk staande en bewoond wordende door een soldaat genaamd Vos,
mitsgaders het huis in Wenterswijk zo door Harmanus en Gezina Hendrica Schoemaker bewoond
word, en zulks om daar aan te verhaalen voldoeninge ener summa ad 253 gulden 15 stuivers, zijnde
het restant der verlopene interessen van 2 obligatien, de een ad 200 gulden van 11-5-1727 en de
andere ad 100 gulden van 13-7-1728, zo gepeindetens ouders van de ouders van de principaal van
comparant wijlen Derk Schutte en Willemina ten Broek ehelieden hebben opgenomen. De peinding
wordt mede gedaan voor het capitaal der obligaties zelve; verzogt is om dit capitaal op de
naastkomende verschijnsdagen 11 mei en 13 juli 1766 aan comparant te erleggen. (N.B.Voorzover
het goed Siebelink betreft gerojeert bij acte van 5-11-1767).
(N.B.Opbadinge gedaan den 30-7-1766, waarbij aangetekend dat inmiddels Pastor Conradus
Bernadus Schutte is overleden, nalatende tot universele erfgename zijn nicht juffrou Maria Elizabeth
Schutte krachtens zijn laatste dispositie van 12-10-1761 voor het gerigt te Borken gepasseerd).
1190 RA Bred.186; fol.304r t/m 305v
17660326
De heer Harmanus Hofkes voor zich en als man en voogd zijner huisvrouw juffrouwe Judith Coster
geeft te kennen, dat hij op 20-3-1760 aan Jan Rutger, Harmanus en Gezina Hendrica Schoemaker,
voorts Hendrik Zijhoff en Geertruid Schoemaker ehelieden, ter leen heeft voorgestrekt 1100
guldens, te verrenten tegens 5 pro cento jaarlijks. De debiteuren hebben daarvoor verbonden haare
personen en goederen en in specie haar 1/6e gedeelte van het erve en goed Siebelink in Cotten, 1/9e
part van 't erve en goed Nijenhuis in Meddeho, mitsgaders een stuk bouwland op den Zuilinks Esch
groot 6 schepels gezaai. Comparanten hebben het capitaal met consent van de heer officier der
Heerlijkheid Bredevoort en van de burgemeester der Stad Vreden op 17 december 1765 aan de
debiteuren doen denuntieren (=aflossing aanzeggen). Daarop is echter tot nog toe geen restitutie van
het capitaal of voldoeninge van de daarop verlopen 6 jaren interesse gevolgd. Comparanten
verzoeken nu ter bekominge van voldoeninge, dat het gerigt een dag tot distractie van die bij
gelibelleerde schuldbekentenisse gestelde parceelen vaststelt en dat de nodige publicatien van
verkopinge aan de vier kerken dezer Heerlijkheid en Ampte geëxploicteerd mogen worden.
Het gerigt stelt de dag van distractie vast op 3-7-1766.
(N.B.De debiteuren verzoeken d.d. 21-6-1766 oppositie en pantkeeringe).
1191 RA Bred.186; fol.306r t/m 307r
17660501
Dor.W.H.Klinkenberg van Echten voor zich en als volmr. van Gerrit te Pelkwijk, doet peinding op
en aan al het recht aandeel en eigendom, Harmanus Schoemaker en Hendrik Zijhoff pro se en als
man en voogd zijner huisvrouw Geertruid Schoemaker competerende, aen den Braamboscamp en
een stukke land op den Oldenhuis voor het dorp Wenterswijk gelegen, welke door Harmanus
Schoemaker als cautionaris en borge van desselfs zwager Hendrik Zijhoff op 11-12-1760 tot
securiteit van comparants principaal is gesteld en verbonden, voorts aan al het recht eigendom en
aandeel dat Hendrik Zijhoff en huisvrouw competeren aan het ¼e part van het goed Wilterdink in
Cotten, zoo van Harmen Wilterdink is bewoond geweest, dan nog aan derzelver recht en aanpart
aan het goed en erve Siebelink in Cotten, mitsgaders aan het goed Nieuwenhuis in Meddeho en
eindelijk aan 6 schepels gezaai land op den Zuilink-Esch voor Wenterswijk gelegen, en zulks om
daaraan te verhalen voldoeninge voor een summa van 363 guldens 5 stuivers 8 penningen,
comparants principaal en mede voor een gedeelte aan de comparant wegens verdiend salaris
competerende en dan nog voldoening van een summa van 184 guldens 14 stuivers, den comparant
en desselfs principaal mede tot laste van gepeindetens competerende.
(N.B. Geroijeerd bij acte van 31-7-1770).
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1192 RA Bred.186; fol.307r t/m 308v
17660501
Dor.W.H.Klinkenberg van Echten versogt so voor hemzelf als als volmr. van Gerrit te Pelkwijk,
peindinge op en aan al het recht eigendom en aandeel, Harmanus en Gezina Hendrica Schoemaker,
voorts Hendrik Zijhoff pro se en als man en voogd zijner huisvrouw Geertruid Schoemaker
competerende, aan den Braamboscamp en het land op den Oldenhuis voor 't Dorp Wenterswijk
gelegen, voorts op en aen hun aandeel in het erve en goed Wilterdink in Cotten soo van Harmen
Wilterdink is bewoond geweest, dan nog in het erve en goed Nijenhuis in Meddehoe en in het erve
Siebelink in Cotten en eindelijk aan 6 schepel gezaai land op den Suijlink Esch voor Wenterswijk
gelegen, en zulx om van de gepeindetens een ijder voor hun zelve en mede in qlt. als erfgenamen van
haren vooroverleden broeder Jan Rutger Schoemaker te verhaalen voldoeninge van de summa van
175 guldens 10 stuivers 8 penningen den comparant en desselfs principal competerende, tot laste
van de gepeindetens voor hun zelve en in qlt. als erfgenamen van haren vooroverleden broeder Jan
Rutger Schoemaker.
(N.B.Opbadinge gedaan d.d. 2-6-1767).
1193 RA Bred.442; fol.337r en v
17660509
Juerden Meerdink op de Kloese en Grietje Wennink ehelieden, bekennen tot haren nutte en profijt
opgenomen en ter leen ontfangen te hebben van Jan Hindrik Heufkes een somma van 600 guldens
hollands, jaarlijks te verrenten met 2 gulden 10 stuivers van het hondert, stellende daarvoor ten
onderpande hun personen en goederen, specialijk hun eigendommelijke behuizinge en gaarden,
holtgewasch staande op de Kloese, als mede de verbeteringe soo reets gerigtelijk is verbonden in
dato den 13 Meij 1745 voor 800 gulden, een stukken bouwland groot ongeveer 6 schepels zaad op
den Slipperkamp, nog een stukke ter grootte van ongeveer 6 schepels roggen gezaai met den
gaardengrond daar bij aangelegen, den Goorkamp genaamd, tesamen in de buurschap Meddeho
gelegen.
(N.B. Gerojeert bij acte van 7-5-1800).
1194 RA Bred.186; fol.311v t/m 312v
17660528
Jan Barend Mensink refereert hoe dat hij te praetenderen heeft van Jan Willem Mensink of
Stoltenborg, een capitale summa van 1563 guldens 11 stuivers, herkomende wegens geleende
penningen, verkogte schinken en wegens voor hem Stoltenborg of Mensink gepraesteerde
borgtochten.Het betreft eerstelijk d.d. 20-5-1761 aan hem geleende 800 guldens en nog op
24-5-1761 100 guldens, tesamen tegens 3 pro cento interesse tot den 1-5-1766 ad 93 guldens;
voorts wegens op 12-7-1765 aan hem verkochte schinken 12 guldens 3 stuivers; dan wegens op 1
april aan hem Stoltenborg ter hand gestelde penningen ad 54 guldens 8 stuivers, zo deze aan
Kottenhorst tot Groenlo zoude betalen en die in zijn zak heeft gehouden; item wegens in deezen
jaare 1766 gepraesteerde borgtogten, als eerstelijk op den 25 dezes voor een somma van 100
guldens ten profijte van Harmen Heijenk en laastelijk op 26 dito meij voor 300 guldens, neffens 54
guldens interesse, ten profijte van de erfgenamen van wijlen Hendrik Tenkink, waarvan de obligatie
bij Albert Schutte tot Wenterswijk is berustende. Omdat comparant gewaar is geworden dat de
zaken van Jan Willem Mensink of Stoltenborg ten eenemaal beginnen te verlopen, zo verzoekt
comparant peinding op en aan de gerede en ongerede goederen van Jan Willem Mensink of
Stoltenborg, bestaande het gereede in bed en bult, kisten en kasten, levendige have, gezaaij en
mestregt in en op den lande, het ongerede in een plaatsjen het Stoltenborg genaamd, als huis, hof,
landerijen, weijdegronden en inslagen en holtgewassen in de buurschap Meddo gelegen.
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1195 RA Bred.186; fol.316r t/m 317v
17660619
Dnus Enno Wiersma, voorts de heer Hendrik Willink junior pro se en als man en voogd zijner
huisvrouw juffrouwe Geertruid Walien, dor.W.H.Klinkenberg van Echten als volmr.van de heer
Abraham Willink te Deventer pro se en als man en voogd zijner huisvrouw juffrouwe Aleida Walien,
en dan nog de heren Jan en Hendrik Walien, zijnde de 4 laatsten pro se et q.p. te samen kinderen en
erfgenamen van wijlen de heer Hendrik Walien Hendriks, dewelke verzogten en deden peindinge op
en aen de ongerede goederen toestendig aan de kinderen en erfgenamen van wijlen Elizabeth
Laarberg huisvrouw en nagelatene weduwe van wijlen Jan Schoemaker, met naemen Harmanus en
Gezina Hendrica Schoemaker, voorts Hendrik Zijhoff en Geertruid Schoemaker ehelieden te
Vreden wonende, speciaal op en aan derzelver recht en aandeel aan het goed Nijenhuis in de
buurschap Meddeho, aan hun ¼e gedeelte van het goed Wilterdink in Cotten soo door Harmen
Wilterdink is bewoond geweest, aan het goed Siebelink in Cotten, om daar aan te verhalen
voldoeninge van een summa van 140 guldens 2 stuivers met den verlopen interesse van dien tegens
2½ pro cento volgens schuldbekentenisse door gepeindetens moeder wijlen Johanna Laarbergh,
weduwe erfuiterse en boedelhouderse van wijlen Jan Schoemaker op 17-12-1754 t.b.v. de eerste
comparant en van wijlen de heer Hendrik Walien Hendriks afgegeven.
(N.B.Voor wat betreft het goed Siebelink gerojeerd bij acte van 5-11-1767).
(N.B.Opbadinge gedaan den 11-12-1766).
1196 RA Bred.442; fol.348v t/m 350v
17660619
De heer Hendrik Willink senior, voorts de heren Willem en Hendrik Willink junior, voor haar selfs
en als gemachtigde van haren broeder en zuster de heer Abraham Willink en juffr.Aleida Walien
ehelieden, wonende te Deventer, dan als gevolmachtigde van de heer Isaac Paasschen en
juffr.Christina Paasschen te Enschede, en laatstens de heer Hendrik Willink junior als man en
momboir zijner huisvrouw Geertruid Walien, voorts juffr. Christina Willink, geassisteerd met
dr.W.H.Klinkenberg van Echten, de heer Herman Walien en juffr.Judith Willink ehelieden, de heer
Hendrik Hofkes als volmr. van de heer Hendrik van Lochem en juffr.Christina Hofkes ehelieden,
wonende te Deventer, mitsgaders van de heer Herman van Lochem wonende te Amsterdam, alle
tezamen erfgenamen ab intestato en ex testamento van wijlen juffr.Hendrina Willink, weduwe van
wijlen de heer Abraham Willink, verklaren in een steden en onwederroepelijken erfkoop te hebben
verkoft en overgedragen diverse onroerende goederen.
Hierbij o.a. aan de heer Herman Hofkes en Hendrik Willink junior de overledenen haar aanpart of
1/3e gedeelte in het goed Hijink en Hijinkhuisken in de boerschap Meddehoe gelegen, met het land
dat daarbij is aangekoft van Engbert Oosterholt, wordende gebouwd en bewoond van de boeren
Albert en Gerrit Hijink, zijnde de overige aanparten aan de koperen en cessionarien toestendig.
1197 RA Bred.543; fol.39v en 40r
17660703
Jan Hindrik Dieterink, weduwnaar van wijlen Maria Geertruid Beijers, exhibeert staat en inventaris
van zijn boedel. Over zijn onmundige zoon Albert worden tot momboiren aangesteld Berend en Jan
Willem Beijers. Maaggescheid: hij bewijst zijn zoon voor moeders versterf 100 daalder, zoo haast
hij 20 jaren oud is, als mede die 50 guldens welke ingevolge inventaris staan tot laste van Berend
Beijers, waarvan dien onmundigen Albert Dieterink zoo haast hij 13 jaren oud is den interesse
profiteren zal. En zal mede voor denzelven verblijven zijn moeders kiste, met het ongesneden linnen
dat daar in is. Breder aan de liasse num.155.
1198 RA Bred.442; fol.370r t/m 371r
17660828
De Hoogwelgeb.Heer Lodewig Erig Mumme van Baarsdunk en de Hoogwelgeb. vrouwe Juliana
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van Derenthal ehelieden, de eerste comparant tevens als gemachtigde van den Hoogwelgeb.Heer
Jan Casper van Mumme en de Hoogwelgeb. vrouwe Theresia van Vaaest ehelieden, verklaren in
eenen steden, vasten en onwederroepelijken erfkoop te cederen en overtedragen aan Jan Hoebink
en Lisebet Reems een yder voor de halfscheid hun eigendommelijke en gehele erve bougoed
Hoebink, als huis, hoven, boulant, weijdegrond en veengrond, inslagen en plaggenvrede, zoo en als
den bouman hetzelve van de heren verkopers in 't gebruik heeft gehad, gelegen in de boerschap
Meddo.
1199 RA Bred.442; fol.371r en v
17660828
Jan Hoebink verklaart in eenen steden, vasten en onwederroepelijken erfkoop te cederen en in
vollen eigendom overtedragen aan Jan Hoebink den comparant eigendommelijke en geregte ¼e
gedeelte van erve en goed Hoebink, als huis, hoven, bouwland, weidegrond, inslagen, veengrond en
plaggenvrede, gelegen in de boerschap Meddo.
1200 RA Bred.543; fol.43r
17660909
Geertjen Boeijink, weduwe van scholte Jan Tenkink, exhibeert staat en inventaris des boedels, in
gemeenschap bezeten bij haar en haare bij wijlen haaren eheman verwekte 3 kinderen, met namen
Johanna, Harmen Jan en Gradus (waarvan de twee laatsten nog onmundig zijn), en obtineerde dat
over de onmundige kinderen tot momboiren zijn aangesteld scholte Wander Kossink op Boeijink en
Lubbert Derk Jan Hesselink tot den Dravenhorst. Op 8-9-1766 is een maaggescheid opgerigt,
waarbij de moeder belooft aan haare kinderen, voor de halfscheid des aan haar alleen daarbij
toegedeelde gereede goederen, uit te keeren eene summa van 1250 guldens, zijnde verder geconvenieerd dat het 1/8e part van 't Woestenesch in de buurschap Ratum en het ¼e part van het
Rouwkamp in de buurschap Meddeho tussen de moeder en haar kinderen zal gemeen blijven.
Breder aan de liasse sub num.163.
1201 RA Bred.442; fol.389r en v
17661030
Sr.Everhard Keuper en Catharina Loosvelt ehelieden, verklaren in eenen steden, vasten en
onwederroepelijken erfkoop te hebben verkoft en overgedragen aan scholte Keune Hilbelink en
Johanna Leeferink ehelieden, hun eigendommelijke 5/8e gedeelte van het erve en goed Groot
Esselink, in de buurschap Meddeho gelegen, met het huis en schoppe, voorts alle deszelfs hooge en
laage landerijen, weiden en hooijmathe, veeneplaats, inslagen en plaggengrond, conform de
koopbrief van 23-9-1766.
1202 RA Bred.442; fol.395v en 396r
17670212
Harmanus Schoemaker voor zich en als conjuncta persona voor zijn zuster Gezina Hendrica
Schoemaker, mitsgaders voor zijn zwager en zuster Hendrik Zijhoff en Geertruid Schoemaker
ehelieden, voorts als oudsten zoon, erfuiter en boedelhouder van de resp. nalatenschappen van
wijlen zijne ouderen Jan Schoemaker en Johanna Laerberg ehelieden en zijn overleden broeder Jan
Rutger Schoemaker, wil in zaken van comparant pro se et q.q. op en tegens mr.W.H.Klinkenberg
van Echten voor zich en als volmr. van Gerrit te Pelkwijk, wonende te Wenterswijk, door denzelven
bij citatie van den 16-12-1766 voor den Hove Provintiael van Gelderlandt geëntameerd, bij dezen
hebben verbonden al het dezelve competerende regt en eigendom aan den Braambosch Camp en
het Land op den Oldenhuis voor het dorp Wenterswijk, item aan het erve en goed Wilterdink in
Cotten, so van Harmen Wilterdink is bewoont geweest, dan nog aan het goed Nijenhuis in
Meddehoe, mitsgaders aan het erve en goet Sijbelink in Cotten en eindelijk aan 6 schepel gezaai
land op den Zuilink Esch voor Wenterswijk gelegen, zulks opdat, wanneer onverhoopt
16 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 263 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Oud Rechterlijk Archief 1533-1811

dor.W.H.Klinkenberg mogte komen te triumpheren, deze zich daaraan zal kunnen en mogen
verhalen.
1203 RA Bred.442; fol.416v en 417r
17670529
Harmken Wormskamp, weduwe van Berent Joseph ter Maet, verklaart schuldig te zijn aan Jan
Hendrik Klein Poelhuis een som van 100 gl., te verrenten tegen 3 gulden 's jaars, waarvoor zij
verbindt haar persoon en goederen en wel in specie haar eigendommelijk geregte vijfde gedeelte aan
het cotsteedeken Kleppers genaamd, zoo van huis, gaarden en landerien, soo en als sij het selve van
den heer van Munster hebben aangekocht, liggende in de buurschap Medeho.
(4-11-1784: Jan Hendrik Klein Poelhuis verklaart ten genoegen voldaan te zijn door Jacob
Kleppers).
1204 RA Bred.186; fol.358v t/m 360v
17670618
Hendrik Reesink, bouwman op het goed Lunters, voorts Harmen Wiggers en jonker Jacob Derk
van Dunnewolt als gevoegdens van den eersten comparant, geven te kennen dat Scholte Jan te
Lintum an Mierdink heeft kunnen goedvinden om op 14-4-1766 comparant voor het gerigte te doen
citeren om te doen verklaren "dat den gedaagde schuldig en gehouden was de zogenaamde
Mierdinks bank in de kerk te Wenterswijk te repareren en in een goeden staat te onderhouden ofte
sig van het bezit dier banke in het toekomende te wagten."
In verband hiermee stellen Wiggers en van Dunnewolt tot cautie en verbinden hunlieder recht
aanpart en eigendom aan het erve en goed de Walvaart in de buurschap Meddeho, zijnde
voormaals door wijlen de heer en mr.J.C.Evers, in qualiteit als volmr. van Lammert Abbink te
Zutphen, verkoft en voor dit WelEdele Landgerigte opgedragen aan de tweede comparanten
respective ouders en schoonouders wijlen Berend Wiggers en Hendersken Roordink ehelieden.
1205 RA Bred.186; fol.365v t/m 367r
17670810
Dr.W.H.Klinkenberg van Echten geeft te kennen dat hij op
1-5-1766 voor hem zelfs en als volmr. van Gerrit te Pelkwijk met peinding heeft geprocedeerd op
en aan het aandeel en eigendom, welke Harmanus Schoemaker en Hendrik Zijhoff pro se en als
man en voogd zijner huisvrouw Geertruid Schoemaker is competerende aan den Braamboskamp en
een stukke bouwland op den Oldenhuis voor het dorp Wenterswijk, welke door Harmanus
Schoemaker als cautionaris en borge van zijn zwager Hendrik Zijhoff op
11-12-1760 is verbonden, voorts op het aandeel van Hendrik Zijhoff en huisvrouw aan het ¼e part
van 't goed Wilterdink in Cotten, derzelver aanpart aan het erve Siebelink in Cotten, mitsgaders aan
het goed Nieuwenhuis in Meddeho en aan 6 schepel gezaaij land op den Zuilinks Esch voor
Wenterswijk gelegen, om te krijgen voldoening van een summa van 363 gulden 5 stuiver 8
penningen ingevolge sententie van
4-7-1764 verschuld en om voldoening te hebben van een summa van 184 gulden 14 stuivers
volgens sententie van 20-3-1766. De debiteuren hebben daartegen gedaen wederregtelijke
oppositie. De peinding is op 2-6-1767 vervolgd met het verzoek om opbadinge. Daarop is tot nu
toe geen voldoening gevolgd. Daarom verzoekt comparant nu de reële inleidinge of apprehensie der
possessie van de betrokken parceelen van de kinderen en erfgenamen Schoemaker.
Het gerigt heeft zich daarop met den executant na de genoemde parceelen begeven en denzelven
aldaar possessoir in die parceelen ingeleid met belofte van hem bij de daar in verkregene possessie
te maintineren, te stijven en te sterken, tot dat met beter recht daar zal worden uitgesleten.
(N.B.Gerojeerd bij acte d.d. 31-7-1770).
(N.B.Idem d.d. 10-8-1767 fol.367v t/m 369v zelfde tekst, maar nu voor 175 gulden 10 stuiver 8
penningen ingevolge sententie van 20-3-1766; eveneens gerojeerd d.d. 31-7-1770).
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1206 RA Bred.543; fol.57v t/m 58v
17671217
Jan Henderik Hofkes, weduwnaar van Stijntjen Hofkes, geeft over staat en inventaris van de
boedel, die hij met wijlen zijn ehevrouw heeft bezeten. Tot momberen over zijn 4 onmondige
kinderen Jan Derk-, Enneken-, Berent Hinderik- en Gesina Hofkes worden aangesteld Wander
Kossink op Buijink en Teunis Roskamp. Overgelegd wordt een maaggescheid tot bewijs van der
kinderen moederlijk versterf d.d. 17-11-1767 opgericht. De vader laat zijn kinderen in eigendom
behouden de helft van het goed Hofkes, voorzover tot de boedel behoort (behorende daarvan aan
Lubbert Jan Hendrik-, Wander- en Jan Berend Hesselink 1/6e deel van de landerijen en 1/9e deel
van het getimmer en gaarden), alsmede de halfscheid van het Kromme maatjen, gelegen in
Meddeho. De vader behoudt de gerede goederen en voordelige boedelschulden, waarvoor hij elk
kind, wanneer het 20 jaar oud is, 166 gulden 10 stuivers 14 penningen zal geven. Aan de kinderen
zullen voorts verblijven de klederen en linnen tot derzelver moeders lijf behoort hebbende; de
dochter Enneken krijgt de kaste van de moeder en de andere dochter een nieuwe kaste, de oudste
zoon de vaders kiste en de andere zoon een nieuwe kiste. Tot securiteit verbindt de vader de gehele
aan hem toegedeelde eigendom aan het erve en goed Hofkes in Meddeho, bestaande in de
halfscheid van 't gene daar van aan dezen boedel behoort. Breder aan de liasse num.189.
1207 RA Bred.443; fol.57v en 58r
17680513
Jan Stemerdink op de Hobbenacke en Jenneke Dijxbos ehelieden, bekennen wegens opgenomene
en wel ontfangene penningen schuldig te zijn aan Jan Willem Dondergoor en Janna Willemina Maas
ehelieden, een som van 1300 guldens, jaarlijks te verrenten van het honderd 3 gulden en 10 stuivers,
stellende ten onderpande hare personen en goederen en in specie haar eigendommelijke kotstede de
Hobbenacke genaamd, bestaande in huis en hof, bouw- en weideland, soo en als het van
comparanten tegenswoordig bezeten en gebruikt word, gelegen in de buurschap Meddeho.
1208 RA Bred.443; fol.66r en v
17680616
De heer Harmanus Hofkes en juffer Judith Kosters ehelieden bekennen in eenen steden, vasten en
onwederroepelijken erfkoop gecedeert, getransporteert en overgedragen te hebben aan Grietjen
Geerts, weduwe van Willem Hoebink en haaren erven, comparanten eigendommelijke halve
Hoebinkmaate in de buurschap Meddeho, zijnde een vrij en allodiaal parceel, een en ander conform
de daarvan opgerichte koopbrief d.d. 21-2-1763.
1209 RA Bred.543; fol.66r en v
17680616
Enneken Meerdink, weduwe van wijlen Berent te Colste exhibeerde staat en inventaris des boedels.
Momboiren over haar onmundige zoon Garrit Jan Colste worden Willem te Colste en Derk
Meerdink. Bij maaggescheid belooft de moeder, tegen behoud van de gehele boedel, aan haar
zoon, zodra hij mondig is, voor zijn vaders versterf uit te keren 38 guldens 10 stuivers. Breder aan
de liasse num.199.
1210 RA Bred.443; fol.67r t/m 68r
17680624
Maagscheid tussen Jan Willem Mensink op de Stoltenborg en Geesken Hulsevoor ehelieden ter
eenre en haar voordogter Fenne Mareija Stoltenborg en haren ongetrouwden bruydegom Wander
Bojenk. De bruidegom en de bruijt krijgen tegens meij 1768 de platze de Stoltenborg met alle
daarop staande getimmer, ingedoemte des huijses, bouwereij, gesaij, mest en mestregt nits
uytbesondert voor een bedrag van 1800 guldens, mits de vader voor zig behouden zal het
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wehvetauw ende sien kiste, die na versterven aan de jongste dochter Anneken zal verbliven. Verder
zullen de vader en moeder jarliks proviteren 12 guldens, waarvan alle verdendel jahrs het quarto dus
3 guldens te betalen; dar en boven sal de moeder nog anderhalff spint lien up de stede sajen en sulks
bewerken. Mede de vader en moeder behorlik linnen tot lijfsgebruijk geeven, als mede de kinders
so lang sie huijsbeste donde ook behoorlik linnen; de kinders in krankheit ofte sugten vallen, sullen
dan bruijdegom en bruijt verpligt weezen na huijses vermogen haer te verplegen. De klederen soo
linnen als wullen in de kisten (van de vader en moeder) zullen na haer doet de halfscheit an de twe
jongste dogters als Janna en Anneken weesen, de rest an de drij andern deijlbaar, en over vier
jahren zullen bovengenoemde bruijdegom en bruijt an de suster Janneken een behorlike kiste
geeven.
1211 RA Bred.186; fol.400v t/m 403r
17681013
De heer Hendrik Willink senior geeft te kennen dat Jan Ubbink aan de Watertap bij obligatie van 810-1764 heeft bekend aan comparant 2750 guldens schuldig te zijn. Dit betrof op die datum ter leen
ontfangene penningen ad 2000 guldens en een op dat moment geconsolideerde obligatie ad 750
guldens tot laste van Garrit Jan ter Haar. Comparant heeft op 8-4-1768, dus een half jaar voor den
verschijnsdag (zoals in de obligatie van 8-10-1764 geregeld) aan Jan Ubbink de opzegging doen
denuncieren, waarna echter op de verschijnsdag geen betaling is gevolgd. Daarom geschiedt nu
peinding op en aan alle gerede goederen, meubles en inboedel, levendige have en bouwerije van Jan
Ubbink aan den Watertap, Gerrit Jan Meenk en Wander Meenk en Garrit Jan ter Haar en deszelfs
huisvrouwe, en voorts mede op alle ongerede goederen volgens een lijst met 10 nummers (waarbij
geen onroerend goed in de buurschap Meddo). Voorts wordt mede peinding gedaan op en aan het
regt, welke den voornoemden borge ten principalen Garrit Jan ter Haar door aankoop en betalinge
der koopspenningen, heeft verkregen van en aan het erve en goed Wesseling, gelegen in de
buurschap Meddeho en leenroerig aan het Hooggraaflijken Huijse van den Bergh ten vijfmarkschen
regten.
(N.B.Gerojeerd bij acte van den 30-6-1774).
1212 RA Bred.543; fol.73r en v
17690202
Berent Willem Loijtink, weduwnaar van wijlen Hinders Mensink geeft over inventaris van zijn
boedel. Tot momboiren over zijn 2 onmundige zoons Garrit Willem en Jan Barts worden aangesteld
Jan Hindrik Goijkink en Jan Mensink. Maaggescheid: de vader belooft (tegen behoud van de gehele
inboedel des huizes, levendige have, gezaaij, mest en mestregt) aan iedere zoon voor moeders goed
als zij 20 jaren oud zijn, een som van 198 gulden en haar moeders kiste met het linnen en wullen.
Ook zal met goedvinden der landheren één van de zoons weer op den goede Loijtink als bouwman
blijven en bij voorafsterven van de vader zal de zoon, zo haast hij 25 jaren oud is, de bouwerije
mogen aanvaarden. Breder aan de liasse num.210.
1213 RA Bred.443; fol.125r t/m 126r
17690419
Dor.W.H.Klinkenberg van Echten als volmr. van de heren Jan, Hendrik en Derk Harmen Colonius,
voorts als gesubstitueerde volmagtiger van de heer Diderik Colonius emeritus predikant te Crimpen
aan de Lek, mitsgaders van de juffrouwen Susanna Colonius weduwe van Willem Lambert Linquet,
Johanna Colonius en Elizabeth Colonius weduwe van Adriaan Hoofd, te zamen erfgenamen van
wijlen juffrouw Catharina Colonius, verklaart dat zijn principalen in een vasten, steden en
onwederroepelijken erfkoop hebben verkoft en uit dien hoofde cederen en transporteren aan de
heer dor.J.H.Knikkink in Grol, zijns principalen eijgendommelijke geregte twee derde gedeeltens
van de bloed- en garfthiende uit het erve Lammerdink in Meddeho, zijnde een allodiaal en vrij
parceel.
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1214 St.Zutphen nr.341
17690503
Op req.te van Judith Willinck weduwe en tughtenaarsche van Herman Walien houdende dat door het
overlijden van geseiden Haren Eheman op des selfs collaterale erfgenaemen verstorven zijn
1o. des selfs huijs in Wenterswijk; etc.
9mo. het halve erve Loijtinck
10mo.den Huyskesman van Loijtinck
etc. t/m 29mo.
Hebben haer ed.mogh. den collateralen impost van dien getaxeert op ƒ 125-13-0.
1215 RA Bred.543; fol.80r en v
17700209
Wander Loomans, weduwnaar van wijlen Berendeken Beijers, overgeeft staat en inventaris van de
boedel. Tot momboiren over het onmundige kind worden aangesteld Jan Willem Beijers en Steven
Jan Simmelink. Maaggescheid: aan het onmundige kind wordt voor moeders versterf toegewezen
78:17:4, als mede de moeders kiste, het linnen en wullen tot derzelver lijf behoord hebbende.
Breder aan de liasse num.232.
1216 St.Zutphen nr.341
17700405
Op req.te van Jan Willem Maas en Elisabeth Reems ehell. en andere ter requeste genomineert,
houdende dat door het overlijden van haare nighte Kaltrin Reems, op de supplten. gedevolveert zijn,
de halfscheyt van het stedeken Hoebinck in de buyrschap Meddehoe onder Wenterswijck, 2do. de
halfscheijt van een stuckjen land van Gerrit Veerink op Hoebink gelegen.Hebben Haar
Ed.Mogh.der collateralen impost den 50 pennincks vandien getaxeert op ƒ 7-19-0
1217 RA Bred.443; fol.185v t/m 186v
17700731
Harmanus en Gesina Hendrica Schoemaker (zij geassisteerd met haar broer Harmanus), voorts
Hendrik Zijhoff en Geertruid Schoemaker ehelieden, verklaren in eenen steeden, vasten en
onwederroepelijken erfkoop te hebben verkoft en te cederen en overtedragen aen Christiaan
Schreeuwen en Dersken Lebbink ehelieden, Wander Nieuwenhuis en Aaltjen Rauwerdink ehelieden, Jan Nieuwenhuis en Elsken Nieuwenhuis ehelieden, en Garrit Tolkamp en Harmina Tolcamp
ehelieden, hun eigendommelijke 1/9e gedeelte in en aan het erve en goed Nieuwenhuis, zoo door
drie bouwlieden bewoond en gebruikt word, gelegen in Meddeho, met desselfs huizen, schoppen,
hoven, bouw-, hooij- en weidelanden, holtgewassen, inslagen, veen en plaggengronden, conform de
koopbrieven van 31-7-1770.
1218 St.Zutphen nr.341
17700810
Op requeste van Hermanus en Gesina Hendrica Schoemaker te Wenterswijck, mitsgaders
Geertruyd Schoemaker getrouwt aen Hendrick Sijhoff te Vreden in Munsterland woonachtigh,
houdende dat door het overlijden van der selven broeder Jan Rutger Schoenmaker op den 2 Januari
1763 op de supplianten gedevolveert sijn een vierde gedeelte van een huijs, etc. etc., dan mede
1/36 gedeelte van Wander Nijenhuijs stede, item van Engbert Nijenhuijs stede beyde in Meddehoe,
etc.
1219 RA Bred.543; fol.95v
17701008
Berend Kampes, momboir over de onmundige Jan Berend Heuvelboom, nagelaten zoon van
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Berend Heuvelboom en Enneken Kampus, gewezen ehelieden, vraagt authorisatie om met de
overige mede-erfgenamen het ouderlijk versterf van dien onmundigen en geheel gebrekkigen en
onnozelen J.B.Heuvelboom, mede te mogen verkopen en zijn aandeel daarin aan de Diaconie van
Wenterswijk voor de verpleginge deszelven te mogen overgeven. Breder aan de liasse num.246.
1220 RA Bred.443; fol.232r en v
17710711
Everhard Keuper en Catharina Loosvelt ehelieden, voorts Jan Volmer en Jan Willem Walien als
volmagtigers van Johanna Hendrina-, Steven Jan-, Elizabeth-, Joost- en Engelina Keuper en als
momboiren over de twee nog minderjarige kinderen van Everhard Keupers bij wijlen desselfs eerste
ehevrouw Catharina Craenen geprocreëerd, verklaren in eenen steden, vasten en
onwederroepelijken erfkoop te hebben verkoft en uit dien hoofde te cederen en overtedragen aan
scholte Coene Hilbelink en Johanna Leeferink ehelieden, hun eigendommelijke 3/8e gedeeltens van
het erve en goed Groot Esselink in Meddeho met huis, schoppe, voorts alle desselfs hooge en lage
landerijen, weiden, hooimaaten, houtgewasch, inslagen, veeneplaats, plaggen- en gaardengrondt
conform koopbrief van 7-11-1770.
1221 RA Bred.443; fol.300v t/m 301v
17720703
Hendrik Boeijink en huisvrouw Jenneken te Kolstee, bouwlieden van het halve erve Boeijink in
Meddeho, bekennen volgens afrekeninge met haren landheer dor.G.G.Wijgink op huiden geholden
aan deze schuldig te zijn: ten eerste eene summa ad 88 guldens 8 stuivers 4 penningen bij
afrekeninge van 8-6-1770 tot meij 1770 wegens agterstandigh jaargeld schuldig gebleven; dan nog
5 gulden 15 stuivers 4 penningen ter zelver tijd ten nadele van Wijgink misrekend, als mede 3 jaren
jaargeld ieder jaar 22 gulden 10 stuivers verschenen en staande te verschijnen op meij 1771, 1772
en 1773, alzo 67 guldens 10 stuivers; dan nog wegens 42 diensten met een span van 2 paarden van
1766 inclusive tot 1772 inclusive verschuld, ieder dienst gerekend op 30 stuivers eene somma van
63 guldens; wegens 50 paaseijers van den jaare 1772 zes stuivers; voorts wegens 7 pagthoenders
tot 1772 inclusive verschuld eenen gulden eenen stuiver, gelijk mede wegens 18 voeders turf van
1755 inclusive tot 1772 ingesloten verschuld, ieder voeder gerekend op eenen gulden eene somma
ad 18 gulden; dan nog wegens 84 pond vlas van 't jaar 1752 inclusive tot den jaare 1772 ingesloten
verschuld, ieder pond gerekend op 6 stuivers, eene summa ad 25 gulden 4 stuivers; wijders wegens
2 jaren ordinaire verpondinge aan den heer ontfanger der Heerlijkheid Bredevoort verschult, ieder
jaar 6 gulden 11 stuiver 8 penningen, dus 13 gulden 3 stuiver; en eindelijk wegens 2 jaaren hofholts
en dienstgeld van den jaare 1770 en 1771 aan de Domeijnen van Zijn Hoogheid den Heere prince
van Orange verschuld, ieder jaar ad 4 gulden 5 stuiver, dus 8 gulden 10 stuivers. De beide laatste
posten zullen door de heer Wijgink gezuiverd worden, en dus in alles te samen een somma ad 290
gulden 17 stuiver en 8 penningen. Hierop is door comparanten sedert de afrekening van den 8-61770 tot de huidigen dag voldaan een somma ad 23 gulden 11 stuivers, zodat de comparanten nog
schuldig blijven 267 gulden 6 stuiver 8 penningen. Vermits de comparanten zig niet in staat bevinden
om die uitgedrukte schuld in gelde te kunnen betalen, soo is 't dat dezelve hier bij verklaren dat zij
van nu af aan ter betalinge cederen, transporteren en overgeven allen harer huisraad en goederen, als
potten, keetels, pannen, vaten, kisten en kasten, linnen en wollen goederen, bedden en wat zig
verder in den huijse mag bevinden, voorts koe en kalveren, paard, wagen en karre, ploeg en
allerhande bouwgereedschappen, het koorngewas op de bouwlanden zoo hard als week, de mest
en mestgeregtigheid, het gras in de weijdegronden en zulks om met al het gecedeerde van stonden af
aan te doen na lust en welgevallen.
1222 RA Bred.543; fol.118r en v
17721105
Wander Beernink, weduwnaar van wijlen Janna Geertruid Gribbroek, geeft over staat en inventaris
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van de boedel. Tot momboiren over de 3 onmundige kinderen Christina, Salomon en Aaltjen
worden aangesteld Garrit Jan en Jan Hindrik Gribbroek. Maaggescheid: de vader belooft aan de
onmundige kinderen, zodra zij 20 jaren oud zijn, ieder 69:8:0 gl. uit te keren. Breder aan de liasse
nr.300.
1223 St.Zutphen nr.341
17730108
Op requeste van Jan Barent Sijverdink en Lambertus Roerdink, als tijdelijke diaconen te
Wenterswijk, houdende dat door doode van Derk Meddeholt, op de diaconije van Wenterswijk, uit
hoofde van contract van alimentatie, is gedevolveert een caterstede Meddeholt genaamt, int kerspel
Wenterswijk, buurschap Meddeho gelegen. Hebben Haar Edele Mogende, 's lands impost des
50sten pennings van dien, getaxeert op twee gulden en tien stuivers, en de supplianten, in hunne
aangetogene qualiteyt, gelast om sig zoo ras eenigsints doenlijk, vande voornoemde caterstede door
een publicque verkooping te ontdoen ƒ 2-10-0 .
1224 RA Bred.543; fol.122v en 123r
17730318
Garritjen Dieterink, weduwe van wijlen Aelbert Nyenhuis, geeft over staat en inventaris des boedels.
Tot momboiren van de onmundige zoon Jan Henderik worden aangesteld Jan Berend Nijenhuis en
Garrit Jan ter Horst. Maaggescheid: aan de onmundige wordt als vaders versterf toegezet de
halfscheid van een half huis te Winterswijk staande (wederhelft behoort Geert Kopers), alsmede een
stuk bouwland in den Middelbos in Meddeho gelegen. Voorts krijgt de zoon als hij 20 jaren oud is
15:1:12 gl. en behoudt hij zijn vaders kiste, klederen en linnen. Breder aan de liasse nr.308.
1225 RA Bred.443; fol.384v en 385r
17730708
Janna Olminkhof, weduwe van Jan Sevink, geassisteerd met Harmen Jan van Hengel haar momboir,
bekent in eenen steden, vasten en onwederroepelijken erfkoop gecedeerd en overgedragen te
hebben aan hare kinderen Jan Hinderik Wanders en Hilleken Sevink ehelieden, Tobias Sevink en
Janna Tieenk ehelieden, Christiene Rodde weduwe van wijlen Jan Sevink, Aelbert Sevink, en Willen
ten Beijtel en Anna Getruid Sevink ehelieden, haar eigendommelijke geregte 3/4e gedeelte van het
erve ofte goed de Hoeve, zijnde dat ¼e gedeelte den bouwman zoo daar op woont toestendig,
liggende in de buurschap Meddeho, zulks conform de koopbrief van 1-6-1773.
1226 RA Bred.543; fol.151r t/m 152v
17731013
Janna Gulden, weduwe van Jan Berend Maas, legt over staat en inventaris van de boedel die zij met
wijlen haar eheman heeft bezeten. Tot momboiren over haar onmondige zoon Berend Hendrik Maas
worden aangesteld Garrit Maas en Harmen Maas. Het magescheid d.d.
12-10-1773 tussen Janna Gulden, haar meerderjarige dochter Jenneken Maas en de momboiren
over haar minderjarige dochter opgericht, behelst: De gerede en ongerede goederen zijn 650 gulden
waard en de schulden belopen 197 gulden 1 stuiver. Van het saldo ad 442 gulden 19 stuivers
competeert de kinderen de helft. De weduwe behoudt alle goederen, waarvoor zij uitkeert aan
Jenneken Maas op 1 mei a.s. 110 guldens en aan Berent Hendrik Maas 110 guldens, wanneer deze
meerderjarig zal zijn. De moeder zal de minderjarige zoon ordentelijk alimenteren en onderhouden
tot zijn mundige jaren toe en aan hem en zijn zuster Jenneken mede uitkeren de halfscheid van al
hetgeen uit de erfenis van Jan Damkot te Ede in dezen boedel mocht komen. De moeder zal voorts
alle op de inventaris uitgedrukte schulden dragen en betalen, waarvoor zij verbindt het op de
inventaris vermelde kottenstedeken Brinke.
Breder aan de liasse num.322.
(N.B.In inv.nr.461 heet het kottenstedeken "Brinke op den Hoff te Poelhuis").
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(N.B.Gerojeerd ten opzigte van Jenneken Maas bij acte van den 2 Meij 1774).
1227 RA Bred.444; fol.10v t/m 15r
17731118
Lubbert Jan Derk Hesselink exhibeert maagescheid d.d. 27-5-1738 tussen de kinderen van wijlen
Lubbert Hesselink en Jenneken Kossink ehelieden opgerigt, als mede het maagescheid d.d. 11-51769 tussen hem en zijn twee gebroeders over hunne vaderlijke nalatenschap opgericht.
Ad 1: Maagscheid tussen de kinderen van Lubbert Hesselink en Jenneken Kossink, m.n. Jan
Hesselink en Engeltjen Bennink ehelieden, Teube Hesselink en Janna Meeink ehelieden, Jan
Hesselink den jongen en Anna Catrina Hijink ehelieden, Berend Hesselink en Deefken Bessink
ehelieden; hierbij geen eigendommen in Meddo betrokken.
ad 2: Schigtonge en erfdeylonge tussen de drie gebroeders Lubbert Jan Hendrik-, Wander- en Jan
Berend Hesselink over de nalatenschap van haare ouderen Jan Hesselink en Anna Catriena Hijink
ehelieden; hierbij wordt aan Wander Hesselink toegedeeld half Dieterink soo door beide
bouwluijden gebouwd word en voorts den geheelen eijgendom aan het erve Hofkes soo verre het
tot dezen boedel gehoort heeft, liggende kennelijk in de buurschap Meddeho.
1228 RA Bred.444; fol.19v en 20r
17731202
Jan Berend Sijverdink en Scholte Engelbart Roerdink in qualiteit als Diaconen tot Wenterswijk,
verklaren in enen steden, vasten en onwederroepelijken erfkoop te cederen en overtedragen aan Jan
Hendrik Schuirink en huisvrouw, de Diaconien Armen eigendommelijke caterstede Meddeholt in
Meddeho, soo dezelve van wijlen Derk Meddeholt is gepossideert, een en ander conform de
koopbrief van 10-2-1773.
1229 RA Bred.543; fol.155r t/m 156v
17731216
Derk Jan Hoenink, weduwnaar van wijlen Hinders Boeijnk, overlegt staat en inventaris van de
boedel. Tot momboiren van de onmundige zoon Willem worden aangesteld Derk en Jan Berend
Boejink. Maaggescheit: de boedel bedraagt 274 gl. 17 st. en aan tegoed hebbende schuld 42 gl. 7
st., voorts is hij schuldig 70 gl. 15 st. 2 penn. n ; resteert 256 gl. 8 st. 2 penn. n . De vader behoudt de
gehele inboedel des huyses, levendige have, gezaeij, mest en mestregt en tegoed hebbende schuld;
hij neemt voorts aan de schulden te betalen. Als de zoon 20 jaar oud is krijgt hij 128 gl. 4 st. en zijn
moeders zaligers kiste, linnen en wullen tot haar lijf gehoord hebbende. De vader moet het
onmundige kind onderhouden in eeten en drinken. Breder aan de liasse num.325.
1230 RA Bred.543; fol.161r
17740210
Comparant Albert Sevink; over de 4 onmundige kinderen van wijlen zijnen schoonzoon en dogter
Jan Hendrik Bloemers en Janna Geertruid Sevink, in leven ehelieden, met namen Gesina, Anna
Christina, Leida Berendina en Jan Albert Bloemers worden tot momboiren aangesteld hij comparant
Albert Sevink, voorts Jan Steenbergen, Garrit Jan Bloemers en Harmen Otto Sevink. Breder aan de
liasse num.330.
Voorts nog een en ander op 28-4-1774 (fol.188r en v), breder aan de liasse num.342.
1231 RA Bred.444; fol.29v en 30r
17740217
Dor.C.Erpenbeek als volmr. van de Hgwelgeb.Gestr.Heer J.A. Baron van Heeckeren heer tot
Enghuisen en vrouwe A.C. van Westerholt ehelieden, verklaart in naam van hen hierbij eeuwig en
erflijk te cederen en overtedragen aan Scholte Lubartus Roerdink op Lesink het recht van jagt
onder het in 't kerspel Wenterswijk gesitueerd erve en goed Beurse, conform de koopbrief van
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9-10-1772.
1232 RA Bred.444; fol.35v t/m 36v
17740317
Scholte Jan te Voortwijs op Scholtensteede en Janna Scholten ehelieden, bekennen in eenen steden,
vasten en onwederroepelijken erfkoop gecedeert, getransporteert en overgedragen te hebben aan
Garrit Willem te Voortwijs en Wiegmoet Meerdink ehelieden, hun eigendommelijke steede of
plaatse de Scholten steede van Huppele genaamd, bestaande in huijs en huijsken, schoppe, hof,
landerijen, hooij- en weijdegront, inslag en plaggenvreede, en holtgewas, zoo en als comparanten
hetselve tot hier toe zelfs in het gebruik hebben gehad, en het geene zoo zij aan anderen hebben
verpagt en uitgedaan daar mede onder gehorende, als mede een zevende gedeelte van de kotsteede
het Hagen genaamd, gelegen in de buurschap Meddeho.
1233 RA Bred.444; fol.43v en 44r
17740502
Jan te Kolstee en Janna Gulden ehelieden, bekennen wegens opgenomene penningen aan Jan Berent
Scholten verschuld te zijn een summa van 290 guldens; voorts met denzelven geconvenieerd te
hebben, dat hij op Meij 1776 wanneer de zoon van de tweede comparante (dus Janna Gulden)
Berent Hendrik Maas meerderjarig is geworden, aan denzelven zal betalen sodanige 110 guldens als
de tweede comparante wegens vaders versterf ingevolge maagscheid van den 12-10-1773 aan hem
moet uitkeren. Belovende de comparanten de 290 guldens a dato dezes en de overige 110 guldens
van den 1-5-1776 te zullen verinteressen tegens 3½ pro cent en zulks tot de restitutie toe. De
comparanten verbinden hiertoe hunne personen gerede en ongerede goederen en speciaal hun
eigendommelijke kotterstedeken het Brinke genaamd, op den Hof te Poelhuis in Meddeho
gesitueerd.
1234 St.Zutphen nr.341
17740610
Op requeste van D.J.Dunnewold en G.J.Raesbeek(?), dat door dode van derselver oom Harmen
Wygers, 19 Maart laastleden overleden, op suppltn. ab intestato zijn vervallen enige ongerede
parceelen, gelegen onder 't kerspel van Wenterswijk, namelijk etc.etc.
onder de boerschap Meddehoe:
de halfscheid van Walvaerts plaatse;
de halfscheit van de Colstege plaatse.
1235 RA Bred.444; fol.120r en v
17741020
Sr.Jan Ebbink en Gezina ten Bengevoort ehelieden, voorts Sr.Derk ten Bengevoort en Gezina
Angenis Mellink ehelieden, verklaren in eenen steden, vasten en onwederroepelijken erfkoop te
hebben verkogt, gecedeert en overgedragen aan Scholte Wander Hijink en Gesina Hesselink
ehelieden, hun eigendommelijke uitgank, jaarlijks en elk jaar ad 22 guldens en 10 stuivers gaande uit
het erve en goed Wesselink in Meddeho, zijnde dien uitgang elk jaar bezwaard met 2 guldens 10
stuivers in ordinaire verpondinge, en zulks conform de koopbrief van 11-6-1774.
1236 RA Bred.444; fol.126v t/m 127v
17741110
Dor.J.H.Knickink, voorts Hendrik Harmelink pro se en de rato caverende voor zijn huisvrouw
Garritjen te Baak, mitsgaders Willem Hassink, Jacob Nijenhuisen en huisvrouw Aaltjen Hassink, als
mede Jan Harmelink en huisvrouw Johanna Hassink, en eindelijk Jan Berend Wissink pro se en de
rato caverende voor zijn vrouw Gesina Knikkink, bekennen in een steden, vasten en
onwederroepelijken erfkoop te cederen, transporteren aan en t.b.v. Hendrik Hoenink een camp
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land het Weembroek genaamd, groot ongeveer 8 schepel gezaaij, met de eene zijde naast
Harmelink Broek en met de andere zijde naast het land zoo Harmelink in eigendom toebehoort,
gelegen in de buurschap Meddeho, zoo als hetselve perceel aan verkoperen heeft toebehoord.
1237 RA Bred.444; fol.131r t/m 133v
17741117
Willem Willink exhibeert het maggescheid, over de nalatenschap van wijlen desselfs vader Hendrik
Willink in dato 15-1-1773 opgerigt. Het maagscheid is gesloten tussen Willem Willink, Abraham
Willink, Hendrik Willink, Christina Willink en Judith Willink weduwe van Harmen Walien, als
kinderen en erfgenamen van wijlen hun vader Hendrik Willink. O.a. wordt toegedeeld aan Willem
Willink het erve Beernink, gelegen in de buurschap Meddeho.
1238 RA Bred.543; fol.204r t/m 205v
17750309
Hendrik Beijers, weduwnaar van wijlen Gijsbertjen Geerdes legt over inventaris des boedels. Tot
mombaren over zijn onmundige zoon Garrit Hendrik worden aangesteld Harmen Geerdes en Jan
Hoebink. Maagscheid: het montant van de boedel bedraagt, na aftrek van de lastige schulden ƒ
97.12.8, waarvan de zoon toekomt ƒ 48.16.4. ƒ 25.= van de klederen van de moeder, alsmede de
kist, zullen de zoon bij meerderjarigheid worden uitgereikt. De vader behoudt in vrije eigendom al
hetgeen op de inventaris staat; bovendien neemt hij de schulden te zijnen laste.
1239 RA Bred.543; fol.217v t/m 221r
17750620
Jan Willem Beijers, weduwnaar van wijlen Janna Maes, overlegt staat en inventaris des boedels.
Momboiren over de vier onmundige kinderen Jan Hendrik, Berend, Berendina en Berent Willem
worden Jan Willem Maas sr. en Jan Willem Maas jr. Maaggescheid tussen Jan Willem Beijers en de
momboiren: het montant van de boedel, buiten en behalven de geregte halfscheid aan de Beijerstede
en aan het land en gaardengrond soo Garrit Jan te Kolstede en Gerrit Beijers in gebruik hebben in
Meddeho bedraagt ƒ 61-11-6. De zoon krijgt bij derzelver meerderjarigheid ¼ gedeelte van de
Beijerstede met deszelfs landerijen etc. en ¼ gedeelte aan de landerijen hierboven genoemd en aan
contanten 30 gl. 15 st. 11 penn. n en der overledene kiste, klederen, linnen en wollen. De vader zal
behouden het andere ¼ gedeelte van Beijerstede en landerijen, 5/32e gedeelte aan en in het
stedeken Hoebink en de helft aan een stuk bouwland in zijn geheel groot 3½ schepels land de
Hoebink bree genaamd, zo door Derk Hoebink wordt bewoond en gebouwd, en de gehele
bouwerije, gezaaij op en in het land, levendige have, mist en mistregt, koorn, strooi, inboedel des
huizes, bouwgereetschap, voordelige schulden en tot zijnen laste blijven alle nadelige schulden.
Correctie 23-6-1775 hierop: het bedrag aan nadelige schulden ligt anders. Daarom komt aan
kinderen aan contante penningen toe 25-15-11 gl. Breder aan de liasse num.369.
1240 RA Bred.444; fol.248v en 249r
17751005
Wander Hesselink, mede voor zijn huisvrouw Stijntjen Boeijink, verklaart in eenen steden, vasten en
onwederroepelijken erfkoop te hebben verkoft en te cederen en overtedragen aan Jan Derk
Roscamp op het Hofken, hun eigendommelijke aandeel aan en in het erve en goed het Hofken
genaamd, gelegen in de buurschap Meddeho, en zulks conform de koopbrief van
24-5-1775.
1241 RA Bred.444; fol.311v t/m 312v
17760509
Berend Wormskamp, weduwnaar van Beerndeken Wesselink, voorts Jan Hendrik Wormskamp en
Berendina Gesink ehelieden, en Garrit Jan Wormskamp, bekennen wegens opgenomene en
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ontfangene penningen aan Jan Willem Schoppers en Catharina Rokamp ehelieden schuldig te wezen
een somma van 500 guldens, jaarlijks te verrenten met 3½ guldens van ijder hondert, waarvoor zij
verbinden haare personen en goederen en tot speciaal onderpand stellen hun eigendommelijke 1/5e
part of gedeelte van het plaatsje Wormskamp, van bouw-, hooij- en weijdelanden, behuizinge en
gaardens, inslagen en plaggenvrede, soo van comparanten word gepossideerd, gelegen in de
buurschap Meddeho.
(28-6-1781: Jan Willem Schoppers pro se en voor Catharina Rakamp verklaart van nevenstaande
somma voldaan te zijn).
1242 RA Bred.444; fol.313r en v
17760509
Jan Willem Maas en Elizabeth Remes ehelieden, Jan Berend Remes en Stijne Verink ehelieden en
Albert Wieberdink en Janna Remes ehelieden, verklaren te hebben verkogt en mitsdien te cederen
en overtedragen aan Jan Hoebink, verkoperen 3/8e parten van het goed en erve Klein Hoebink in
de buurschap Meddeho, zulks conform de koopbrief van 18-7-1772.
1243 RA Bred.444; fol.335r en v
17760704
Jan Stemerdink en Jenneken Dixbos ehelieden, verklaren in eenen steden, vasten en
onwederroepelijken erfkoop aan Garrit Willem te Voortwis en Wiegmoed Meerdink, ehelieden op
Scholtenhuis, te cederen en overtedragen hun eigendommelijke caaterstede de Hobbenakke
genaamd, gelegen in de buurschap Meddeho en bestaande in huis, hoff off gaerden, den camp en
den Gelderschen gaarden, voorts het regt op het Veene, plaggenvreede, hout en twieggewas, so en
als zij comparanten het in gebruik hebben en van hen is gepossideerd, voor vrij en allodiaal, met niet
anders bezwaard als met ordinaire Heeren en lands lasten, doende jaarlijks het huis en gaarden in de
ordinaire verpondinge 1 gulden 1 stuiver 8 penningen en den Camp 1 gulden 4 stuiver, als mede aan
Dieterdink jaarlijks 't zij hoog of laag 9 stuivers en 4 penningen, en uit den Gelderschen gaarden 3
stuivers aan thiens aan de Rentmeester der Domeinen van Bredevoort, en een en een halve stuiver
miskoorn.
1244 RA Bred.445; fol.20v t/m 24v
17770116
Exhibeert de heer Hendrik Willink, in huwelijk hebbende juffr. Geertruid Walien, het maaggescheid
over den nagelatenen boedel van zijn schoonvader wijlen den heer Hendrik Walien in dato 8-91760 opgerigt. Het maaggescheid is gesloten tussen de gebroederen Jan Walien en Hendrik Walien,
zijnde de laatste geassisteerd met zijn oom en momboir de heer Herman Walien, voorts Abraham
Willink als man en voogd zijner huisvrouw Aleida Walien, en Hendrik Willink als man en voogd
zijner huisvrouw Geertruijd Walien.
Aan Jan en Hendrik Walien wordt o.a. toegedeeld het goed Klein Esselink in Meddo en den halven
Heerdinks kamp en maate in Meddeho en leenpligtig aan den Hoogadelijken Huijse Vorden, sijnde
voor de wederhalfscheid eygenaar de oom Herman Walien voornoemd, welke ook ten leenprotocol
als leendrager staat.
Aan Hendrik Willink als man en voogd van zijn huisvrouw Geertruid Walien wordt o.a. toegedeeld
1/3e deel in het erve en goed Hijink en Hijinkhuisken in Meddo, zijnde de rest toestendig aan de
weduwe Abraham Willink en Harmen Hofkes, voorts het halve erve en goed Loytink en Lantink in
Medho, behorende de wederhalfscheid aan de oom Herman Walien.
1245 RA Bred.445; fol.55v en 56r
17770325
Harmannus Oostendorp en Janna ter Welle, ehelieden, verklaren in een steden vasten en
onwederroepelijken erfkoop te cederen en in vollen eigendom op- en overtedragen aan Theube
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Oostendorp en Willemina Illebarg ehelieden,hun eigendommelijke halve mathe de Vliermathe
genaamt, in Meddeho in 't gemeene veldt gelegen,waarvan de wederhelft Harmen Groot
Oostendorp en vrouwe is competerende, zoo en als het nu reets door copers wordt gebruikt;een en
ander conform koopbrief d.d.24-3-1777.
1246 RA Bred.445; fol.83r t/m 84v
17770626
Ter protocollatie wordt overgelegd maaggescheid tussen Jan Berend Wevers en Anna Esselink
ehelieden ter eenre en Enneken Wevers weduwe van Garrit Jan Siebink, voorts derzelver schoonsoon en dogters Jan Maas op Siebink en Janna Geertruid Siebink egtelieden, mitsgaders Anna
Christina Siebink ter andere zijde, over de boedel en nalatenschap van wijlen hunne ouders en
grootouders Berend Wevers en Aaltjen Tolkmap gewesene ehelieden. Het maaggescheid is van
10-5-1777; voordien is d.d. 2-9-1776 over de boedel inventaris opgemaakt. Overeengekomen is:
1.De tweede partie bekragtigt en keurt alnog goed het koops- en cessiecontract van 19-4-1763
tussen hun ouders en de eerste condividenten opgericht, waardoor aan Jan Berend Wevers en Anna
Esselink in vollen en zuiveren eigendom is gecedeerd en overgedragen het goed de Eerdenspoorte
genaamd met al het getimmer, houtgewas, hooij- bou- en weijland, zo als 't selve bij d'ouders
aangekogt is en bij de eerste condividenten bezeten word, gelegen in de buurschap Meddeho.
2.Dat daartegens en voor afstand van dat alles de eerste aan de tweede partie heeft belooft een
summa van 725 guldens, welke de tweede partie bekent ontfangen te hebben, so nogtans dat bij hun
in mindering van dien behouden en dus hier door gedood en vernietigd is, sodane summa van 200
guldens met interesse, als door wijlen haren eheman en vader Garrit Jan Siebink volgens 3
handschriften van meergemelte ouders opgenomen is.
1247 RA Bred.543; fol.275r t/m 276v
17780326
Everwijn Grotenhuis op Bruggers, weduwnaar van wijlen Catharina Maas, is voornemens tweede
ehe aan te gaan. Hij overlegt staat en inventaris des boedels. Tot momboiren over de drie kinderen
Garrit Jan, Arnoldus en Jan Berend Bruggers worden aangewezen grootvader en oom Jan Willem
Maas en Berend Maas. Maaggescheid: het montant van de boedel bedraagt, na aftrek van de lastige
schulden ad ƒ 386-10-0, een som van ƒ 843-6-14. Aan de mombers wordt t.b.v. de kinderen
uitgekeerd ƒ 421-13-7. De vader behoudt in eigendom al het overige op de inventaris ervintelijk.
Breder aan de liasse num.418.
1248 RA Bred.445; fol.165r en v
17780502
Wander Boeijink en Fenne Maria Stoltenborg ehelieden, bekennen wegens opgenomene en
deugdelijk ontfangen penningen aan Jan Berent Menssink en ehevrouw J.C.Meinders schuldig te
wezen een somma van 1750 guldens, te verrenten jaarlijks tegens 4 pro cento, verbindende
daarvoor haare persoonen en goederen en speciaal hun eigendommelijke erve en goed Stoltenborg,
als huijs, hoff, bouw-, hooij- en weijdegronden, veengronden, inslagen en plaggenvrede, gelegen in
de buurschap Meddeho.
(N.B. 26-7-1805: De nevenstaande acte is versocht voor de halfte te roijeren door Gerard Essink
pro se et q.q.;
2-6-1808: De overige halvscheid is versocht te royeren door Johan Hendrik Tushues als enige
momboir en voogd over de minderjarigen Hendrik Hessink).
1249 RA Bred.445; fol.168v en 169r
17780514
Jan Thijes en Elisabet Boeijink ehelieden verklaren in eenen steden, vasten en onwederroepelijken
erfkoop aan Frerik Schuerink en Berendina Boeijink ehelieden te cederen en overtedragen hun
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eigendommelijke plaasjen het Thijes genaamd, als huis, hoff, gaardegronden, bouw-, hooij- en
weijdelanden, inslagen en plaggenvrede, bomen en alle houtgewasschen, soo van comparanten
gepossedeerd is en gelegen in de buurschap Meddeho.
1250 RA Bred.543; fol.280r t/m 281v
17780529
Jan Berend te Kronje, weduwnaar van wijlen Jenneken Giezink, overlegt staat en inventaris des
boedels.Tot momboiren over de onmundige dochter Janna Berendina worden aangesteld Jan Derk
en Jan Willem Giesink.Maaggescheid tussen Jan Berend te Kronje en de mombaren:de vader
behoudt in eigendom de gehele inboedel des huizes, levendige haven, gezaaij, mest en mestregt en
alle profijtable schulden; hij neemt aan alle schulden te betalen. De dochter krijgt als zij 20 jaren oud
is voor moeder goed een summa van 255-10-0 en de klederen en linnen tot haar moeder zaligers lijf
gehoort hebbende. De vader zal de dochter onderhouden in eeten en drinken etc. Breder aan de
liasse num.423.
1251 RA Bred.543; fol.288v t/m 290r
17780919
Jannes Vaags, weduwnaar van Aleida Berendina Arentsen, legt over staat en inventaris van de
boedel die hij met zijn ehevrouw heeft bezeten. Tot voogden over zijn twee minderjarige kinderen
Alida- en Barta Willemina Vaags worden aangesteld Berend ten Dam en Bernardus Arentsen. In het
magescheid d.d. 13-8-1778 is o.m. geregeld dat de minderjarige kinderen zullen behouden de
ongerede goederen door wijlen hun moeder aangebracht, waaronder een zak- en bloed-thiende uit
het goed Bruggers onder Winterswijk.
Breder aan de liasse num.429.
1252 RA Bred.543; fol.290v t/m 291v
17780824
Derk ten Elzen op Hoebink, weduwnaar van wijlen Trijne Hoebink, overlegt inventaris des boedels.
Tot mombaren over de 2 onmundige zoons, Hendrik Jan en Jan Derk worden aangesteld Jan Derk
Hondersloo en Garrit Hendrik Bargerbosch. Maaggescheid: De vader houdt in eigendom ¼
gedeelte van een Hooimathe de Hoebink mathe of Rietmorsche genaamd, en voorts de gehele
inboedel des huises, levendigen haven, gezaaij, mest en mestregt, so en als alnu op den goede
Hoebink voorhanden is; hij neemt aan alle schulden te betalen. Ieder kind krijgt voor moeder goed
als het 20 jaar oud is, een som van 349-3-4 en haar moeders zaligers kiste en de klederen tot haar
lijf gehoord hebbende. Hij zal voorts de kinderen onderhouden in eeten en drinken etc. Breder aan
de liasse num.431.
1253 RA Bred.543; fol.303v t/m 305r
17781107
Garrid Schreven Christiaansz., weduwnaar van Janna Berendina Margaretha Schoemaker, legt over
inventaris van de boedel die hij met wijlen zijn ehevrouw heeft bezeten. Tot voogden over zijn
minderjarige dochter Janna Christina Maria Schreven worden aangesteld Jan Harmen Vinke en
Hendrik Gijsbers. In het maaggescheid d.d. 6-11-1778 wordt o.a. bepaald dat de vader zal hebben
en behouden het 1/8e deel van 't erve Nijenhuis in Meddehoe en ander onroerend goed buiten
Meddo. De dochter krijgt o.a. ¼e gedeelte van het erve Nijenhuis onder 't ampt Boekholt in Baerle.
Breder aan de liasse num.439.
1254 RA Bred.445; fol.213r t/m 217r
17781123
Scholte Derk Jan van Dunnewolt op Kreijl en Theodora ten Kreijl, egtelieden, exhiberen de
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huwelijksvoorwaarden tussen hen in dato 1-9-1753 opgerigt.
Volgens deze voorwaarden is er een huwelijk beraamd tussen jonkheer Derk Jan van Dunnewolt,
soon van jonker Jacob Derk Dunnewolt en Elsken Wiggerink ehelieden, als bruidegom en Theodora
ten Kreijl, dogter van Scholte Garrit Jan Roerdink op den Hoff te Kreijl en Jenneken scholtinne op
Te Kreijl, als bruijd. O.a. wordt overeengekomen dat de bruydegom bij sijne bruijd tot ehestuijr
aanbrengd, so de ouders mede beloven, de havesate Balkenschot met de onderhorige goederen
Thuinte en Remes, als mede de Wessels maethe van juffer Volmer aangekoft, voorts gesaaij, mest
ende mestregt, levendige haeve, so ende als de resp. ouderen levendig hebben beseten en naar
hunnen dode zullen nalaten. Hiervoor zal de bruijdegom, na het overlijden sijner ouderen in den
vollen boedel voldoen een somma van 8600 caroli guldens, waarvan de suster Hendrina alsdan de
halfscheid sal profiteren en daar en boven eene koe ende eene starke en dan nog sodanig linnen,
bedden en klederen, als Johanna ten Kreijl van de ouderen is mede beloofd en op zijn plaatse sal
gespecificeerd worden. Mochten er na het overlijden der ouders nog schulden bevonden worden,
niet toereikelijk tot voorgemelde somma, so sal de suster Hendrina die half mede moeten voldoen of
missen.
1255 RA Bred.445; fol.284r en v
17790514
Berent te Stroete en Beerdeken Haalriete ehelieden, en Jan Stammers en Gezina te Stroete
ehelieden, en Harmen te Stroete, verklaren in eenen steden, vasten en onwederroepelijken erfkoop
te cederen en overtedragen aan Jan te Stroete en Maria Willemina Schuurmans ehelieden, hun
eigendommelijke halve plaatsje de Stroete, als huis, hof, bouw-, hooij-, weijdelanden en
gaardegronden, voorts boomen en alle houtgewassen, inslaagen en plaggenvreede,gelegen in de
buurschap Meddeho.
1256 RA Bred.445; fol.288r en v
17790514
Vrouwe Aleijda Anna Satink, laatstmaal weduwe van de heer predicant Gerhard Evers, verklaart
voor 158 guldens in eenen steden, vasten en onwederroepelijken erfkoop te cederen en
overtedragen aan haaren zoon den heer mr.Willem Jacob Roelvink, haar eigendommelijke halfscheid
van den Ripperdaschen thiende uit den erve Thieenk in de buurschap Meddeho, voor 't geheel
jaarlijks bestaande in 6 schepels rogge en 9 schepels haver, zo van de Heeren Gedeputeerde
Staaten dezer Graafschap in gelde voldaan word.
1257 RA Bred.445; fol.311v t/m 312v
17790615
De heer ontfanger Bernard Andries Roelvink en mevrouw Harmina Abbink ehelieden, verklaren in
eenen steden, vasten en onwederroepelijken erfkoop te cederen en overtedragen aan hun broeder
en zwager de heer mr. Willem Jacob Roelvink, hun eigendommelijke 1/6e van den Ripperdaschen
thiende uit den goede Thieenk in de buurschap Meddeho, bestaande voor het geheel jaarlijks in 6
schepel rogge en 9 schepel haver, zo van 't quartier dezer Graafschap in gelde voldaan word. Een
en ander zoals aan den heer comparant bij erfmagescheidinge van
20-1-1762 is gecedeert en aangedeelt geworden.
1258 RA Bred.445; fol.356r en v
17791014
Gerrit ten Bengevoort en Anna Geertruid du Pre ehelieden, en Gerrit ten Bengevoort als volmagtiger
van zijn drie meerderjarige kinderen, namelijk Derk, Janna Geertruid en Grada ten Bengevoort,
verklaren in eenen steden, vasten en onwederroepelijken erfkoop te cederen, te transporteren en
over te dragen aan Garrit Hendrik Helders op de Horst en Garritjen Horst ehelieden, eenen korenof zakthienden een gedeelte van den Ripperdaasen thienden genaamd, gaande uijt het goed of erve
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de Horst in de buurschap Meddehoe, 's jaarlijks 3 schepel rogge schoonzaad.
1259 RA Bred.445; fol.370r
17791125
Garrit Jan Rennerdink en Berendina Hesselink ehelieden, in overweging genomen hebbende hetgeen
in desen te overwegen stonde, verklaren malkanderen over en weder te tugtigen in alle die door de
eerststervende na te latene gerede en ongerede goederen, geene uitgezonderd. Alles ten einde de
langstlevende de nagelatene goederen van de eerststervende tugtswijse zal kunnen gebruiken en
daar van de tijd zijns of hares levens de vruchten en opkomsten trekken. En zulks onvermindert de
morgengave, welk de comparanten malkanderen bij huwelijks voorwaarden d.d. 14-5-1774
hebben belooft, welke mede in haar volle kragt zal blijven.
1260 RA Bred.445; fol.371v
17791207
De heer rentmeester Harmen Otto Roelvink en mevrouwe J.M.T.
Evers ehelieden, verklaren
tegen voldoening van de koopspenningen aan haren broeder en zwager den heer mr.Willem Jacob
Roelvink gecedeerd en overgedragen te hebben hun eigendommelijke zesde part aan den
Ripperdaschen thiende uit den erve Thieenk in Meddeho, bestaande in 6 schepel rogge en 9 schepel
haver, zo jaarlijks van Haar Edele Mogende de Gedeputeerde Staten dezer Graafschap in gelde
betaald word.
1261 RA Bred.543; fol.334r t/m 335r
17791216
Aalbert Lantink, weduwnaar van wijlen Willemina Beukenbosch, overlegt inventaris des boedels.
Tot mombaren over de minderjarige zoon Jan Hendrik worden aangesteld Theunis en Jan Hendrik
Beukenbosch. Maaggescheid: De vader behoudt in eigendom den nagelaten gaarden en de gehele
inboedel des huizes, gezaaij, mest en mestregt; hij zal alle lastige schulden betalen. De zoon krijgt
voor moeder goed, als hij 20 jaar oud is, ƒ 330-7-10 en zijn moeder zal. kiste en de klederen en
linnen tot haar lijv gehoord hebbende. Voorts zal de vader zijn kind onderhouden in eeten en
drinken etc. Breder aan de liasse num.463.
1262 St.Zutphen nr.342
17800405
Op requeste van Geertruit Walien wed. erfuitersche en tugtenaarsche van wijlen Hendrik Willink,
dat door dode van denselvigen voorgevallen 31 Jann. laastleden tot Wenterswijk, op sijne
collaterale erfgenamen Willem Willink, cum suis voor de halfscheit sijn gedevolveert de navolgende
ongerede goederen, bij supplt. en wijlen haren voors. eheman in gemeenschap beseten, te weten:
etc.etc.
o.a. Het halve erve of goet Loijtink;
den halve Hose daar onder gehorende;
de halve cavestede van Loijtink.
1263 RA Bred.543; fol.369v t/m 370v
17800830
Fredrik Schuuring weduwnaar van Berendina Boeijnk legt over staat en inventaris van de boedel die
hij met zijn vrouw bezat. Tot momboiren over zijn 2 onmondige kinderen Hendricus- en Berend
Hendrik Schuuring worden benoemd Jan Willem- en Wander Boeijnk. In het magescheid d.d. 298-1780 staat o.a. vermeld dat de gerede en ongerede goederen niet dan met groot nadeel der
onmondige kinderen kunnen worden verdeeld, niet alleen omdat het ongerede plaatsje klein is en
dus te schadigh om te verdelen, maar ook daarenboven nog uit het zelve plaatsjen en boedel een
oude vrouw verpleegd moet worden voor de tijd van haar leven, zo als in de inventaris vermeld. De
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boedel (gerede en ongerede goederen) is waard 1406 gulden 19 stuivers, uitgezonderd de kist met
het linnen en wullen tot het lijf van de overledene behoord hebbende, welke stontelijk in handen van
de mombaren zijn gesteld; deze boedel gaat naar de vader. De schulden bedragen 510 gulden 4
stuivers, saldo dus 896 guldens 15 stuivers; elk der kinderen competeert hiervan 224 gulden 3
stuivers en 12 penningen. De voordelige schulden, zo deze inkomen, worden voor de halfscheid aan
de kinderen toegedeeld. De vader zal de zoons onderhouden en verplegen tot hun meerderjarigheid,
hun een ambacht laten leren en ter school laten gaan. De vader verbindt hiervoor tot securiteit 't
Tijesplaatsjen en voorts alles wat hij verder bezit.
1264 RA Bred.543; fol.370v t/m 371v
17800902
Hilleken Hoebink, weduwe van wijlen Jan Derk Rauwerdink, overlegt inventaris des boedels. Tot
momboiren over de 2 onmundige kinderen Henders en Christina worden aangesteld Wessel en
Hendrik Jan Rauwerdink. Maaggescheid: de moeder behoudt in vrijen eigendom den geheelen
inboedel des huizes, levendige have, gezaaij, mest en mestregt; zij zal alle schulden betalen. Voorts
zullen aan de kinderen verblijven de vader saligers kiste en de klederen en linnen tot zijn lijf gehoord
hebbende. Zij zal de kinderen onderhouden in eeten en drinken etc. Breder aan de liasse num.488.
1265 RA Bred.543; fol.373v t/m 375v
17801003
Hendrik Jan te Voortwijs, weduwnaar van Catharina Broeringh, legt over staat en inventaris van de
boedel, die hij met zijn vrouw bezat. Over de minderjarige dochter Frederica Gezina worden tot
momboiren aangesteld Hendrik Jan Broeringh en Garrit Jan Geurkink. Volgens het magescheid d.d.
3-10-1780 zal de vader in vrije eigendom krijgen diverse onroerende goederen, waaronder het
halve goed Beijers in Meddeho, voorts inboedel, profijtelijke boedelschulden, terwijl hij voorts
aanneemt alle lastige boedelschulden te betalen. Wanneer de dochter 20 jaar oud is krijgt ze voor
moeders goed 2464 guldens 5 stuivers en aan haar zal verblijven haar moeders kaste, de kleren en
linnen tot haar lijf gehoord hebbende. De vader zal de dochter onderhouden in eten en drinken,
linnen en wullen naar huises vermogen en haar ter schole laten gaan.
1266 RA Bred.446; fol.82v en 83r
17801019
Henders ter Maathe, weduwe van Lammert ten Hagen, verklaart te hebben verkogt en in eigendom
te cederen en optedragen aan haaren zoon en schoondogter Jan Hendrik ten Hagen en Gesina
Elferink ehelieden, haar comparants eigendommelijke goed Heuvelboom met deszelfs getimmer,
gaarden en bouland, houtgewas, inslag, plaggenvrede, gelegen in de buurschap Meddeho, conform
de koopbrief van 27-9-1780.
1267 RA Bred.187; fol.155r en v
17810201
Scholte Harmanus Roerdink en Tobias Vriesen verzoeken peinding op en aan alle ongerede
goederen van Scholte Tobias Hijink en wel speciaal op het erve en goed Groot Wesselink, gelegen
in de buurschap Meddeho en aan de Hooggraavfelijke Bergsche Leenkamer leenroerig, zijnde
daartoe des leenheers consent versogt en geobtineert. De peinding geschiedt om daar door te
obtineren praeferentie en, in cas van geen voldoening op den a.s. verschijnsdag, voldoening ener
somma van 6000 guldens met den lopenden interesse, aan comparanten competerende volgens
obligatie. (N.B.Opbadinge hier van gedaan den 1-10-1781).
1268 RA Bred.187; fol.155v t/m 157v
17810206
Salomon Berentsen en Jacob Salomon versogten en deden mits dezen peindinge op en aan de
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ongerede goederen van Tobias Hijink en in 't speciaal op en aan het leenhorige erve en goed Groot
Wesseling genaamd, als bouw-, hooi- en weidelanden, voorts hovens, gaardegronden en
timmerasien op dien, bomen en houtgewassen, inslagen en plaggenvrede, gelegen in de buurschap
Meddeho, aen den Hoog Graaffelijken Huize van den Bergh ten vijfmarks regten leenroerig, om
daardoor betaling te erlangen van een summa van 4000 caroli guldens, als gepeindete conform
handschrift van 27-12-1780 aan de comparanten verschuld is.
1269 RA Bred.543; fol.381r t/m 383r
17810321
Janna Geertruid ter Beurse, weduwe van wijlen Teunis van Eerden, geeft over inventaris des
boedels. Tot mombairen over de 2 minderjarige dochters Gezina en Dela van Eerden worden
aangesteld Willem en Jan Berend van Eerden. Maaggescheid: De moeder behoudt in eigendom de
geregte halfscheid van het stukke bouwland op den Hengsel Esch, voorts de gehele inboedel des
huijzes, kisten en kasten, bedden en bult, levendige havens, gezaaij, mest en mestregt. Zij krijgt ook
de voordelige boedelschulden en zal alle lastige schulden betalen. Edog de moeder zal verpligt zijn,
als eene van de dogters komen te trouwen, den inboedel en de bouwerije, mits zoo in order als nu,
aan die tegens dien prijs over te zetten als op den inventaris van den 17 Martii 1781 uitgedrukt is.
Verder krijgen de 2 minderjarigen de wederhalfscheid van het stukke bouwland op den Hengselder
Esch. Als zij 20 jaar zijn krijgen zij voor vaders goed ƒ 550-10-10 en haar vaders kiste, de
klederen en linnen tot zijn lijf gehoord hebbende. De moeder zal voorts de kinderen verzorgen in
eeten en drinken etc. Breder aan de liasse num.497.
1270 RA Bred.446; fol.181v t/m 182v
17810525
De heer Ernst Willem Albach en mevrouwe Catharina Albach geboren de Meuse egtelieden, voorts
juffrouw Maria Elizabeth Albach, verklaren in eenen steden, vasten en onwederroepelijken erfkoop
te cederen en in vollen eigendom op en overtedragen aan Jan te Hagen en erven, hun
eigendommelijk 2/3e gedeelte van het plaatsjen het Hagen genaamd, zo van huis, schoppe,
bouwland, gaardengrond, weide- en plaggengrond, hout en twieggewas, het veneregt, gelegen in de
buurschap Meddeho, alles conform de koopbrief van 7-3-1780.
1271 RA Bred.446; fol.189v t/m 192v
17810628
Mr.Fredrik Robbert toe Water, rentmeester van de Geestelijke goederen der Graafschap Zutphen,
verklaart te cederen en in vollen eigendom overtedragen aan Gerardus Henricus Esseling, zoon van
Jan Hendrik Esseling, een kamp lands de Woert of ook de Korte Woert genaamd, met het huijs
daar op staande, gelegen in de buurschap Meddeho, waarvan bouwman is Coenraad ter Woert; het
parceel is op den 9-1-1755 door comparants principalen verkoft en na overlijden van Jan Hendrik
Esseling (uitwijsens eene ter camere van Haar Edele Mogende geproduceerde notariële verklaringe
van Vreden) bij scheidinge en verdeelinge van den vaderlijken boedel aan bovengemelde cessionaris
Gerardus Henricus Esseling is ten deele gevallen.
De notariële verklaring luidt:
"Wij Bernard Rekers regeerende Burgermeester deeses Stadt Vreden, Joan Frantz Brüning sceepen
en ondergeschrevenen Geschwoorne Käyserlijke notaris Frantz Arnold Sontgen, doen kond en
betügen in jaar 1781 Indictiona Romanorum 14ta. Dat de gebroederen Lucas Esseling, Albert Anton
Esseling, Gerrit Hendrik Esseling en Anna Aleida Esseling, weduwe van Joan Hindrik Melies egte
kinder en wahre erfen zijn van de saaligen eheluiden Burgermeester Joan Henrik Esseling en
Euphemia Hunhoff uit Vreden, en dat in haar kinder deeling den Garrit Hendrik Esseling
voorgenoomt onder anderen pertinentezen(?) toegevallen is dat goed Korte Woorts door haar
vader saaliger in jaare 1755 van de hoogmoogende Heeren van Zutphen aangekogt, beleegen in het
Karspel Wenterschwick in de bourschap Meddau. Glijeck voor ons in onderstaanden dato
16 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 279 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Oud Rechterlijk Archief 1533-1811

compareerende voorgenoemde gebroodere betuiget hebben, vermeets hanttastinge, hebben wij dan
hier over tot oorkond der wahrheit een oopentlijk documentum en attestat geeven en door
boovenstaanden geschwoornen notaris onderschrieven en mede sien gewoonlijck notaris seegel
bekraftigen laaten. Ita actum Vreden den 14n Junius in jaar als booven."
1272 RA Bred.446; fol.194r en v
17810628
Jan Hendrik Wormskamp en Berendina Geesink echtelieden verklaren te cederen, te transporteren,
op- en overtedragen aan de Hoogwelgeboren Freulin Anna Johanna Aleida Baronesse van Munster
tot Mensink, comparantens eigendommelijke geregte vijfde part van het goed en plaatsjen het
Wormskamp genaamd, bestaande in behuizinge, bouw-, weide- en gaardenland, houtgewas,
plaggenvree, mest, mestrecht en uitdriften in Meddehoe gelegen, zoo als het door verkoopers
ouders d.d. 15-12-1751 van wijlen den Hoogwelgeboren heer J.C.J.van Munster is aangekogt. Een
en ander conform koopbrief d.d. 18-6-1781.
1273 RA Bred.446; fol.213v en 214r
17810913
Gerardus Henricus Esseling bekent van Gerrit Jan Olthaar, koopman te Deventer, ter leen te hebben
opgenomen en aan hem schuldig te zijn een summa van 600 guldens hollands, te verinteressen met 3
gelijke guldens van ieder hondert in 't jaar, verbindende hiervoor speciaal zijn eigendommelijke
kamp lands, de Woert of ook de Korte Woert genaamd, met het huijs daarop staande, gelegen in
Meddehoe, waarvan bouwman is Coenraad ter Woert.
(30-5-1783: De gemachtigde van Gerrit Jan Olthaar verklaart dat zijn principaal ten genoegen
voldaan is van bovenstaande som).
1274 RA Bred.187; fol.163r t/m 164r
17811001
Tobias Vriesen pro se en nomine uxoris Gesina Hesselink, verklaart te renuntieren (=afstand doen
van) van sodane erfenis, als door de dood van wijlen desselfs schoonsoon Tobias Hijink op zijne
ehevrouw vervallen is. Voorts compareert Harmanus Roerdink pro se en nom.uxoris Johanna
Hijink, tevens last hebbende van zijn schoonzuster Johanna Willemina Hijink wed.Arentsen, en
verklaart voorzeide erfenis te repudieren (=verstoten, verlaten). Beide comparanten verzoeken
peinding op en aan alle gerede goederen door Tobias Hijink nagelaten, als klederen, vruchten en
pachten van het erve en goed Wesselink. De peinding geschiedt ter bekoming van voldoening van
zodane summa met den intresse als reeds vermeld in de peinding van 1-2-1781, te weten een som
ad 6000 gulden met interesse volgens obligatie. Tot vervolg der peinding verzoeken comparanten nu
ook 1ste, 2de en 3de badinge.
1275 RA Bred.446; fol.214r t/m 215r
17811005
Gerardus Henricus Esseling en dogter Euphemia Maria Esseling, verklaren schuldig te zijn aan
Tobias Sevink en Jan Garverdink een summa van 650 guldens, jaarlijks te verinteressen tegens 5
procent. Zij verbinden hiervoor hunne personen en goederen en speciaal een kamp lands de Woert
of ook de Korte Woert genaamd, met het daarop staande huijs en den bij gehorende weijdegrond
en land, gelegen in de buurschap Meddeho.
(30-5-1783: Tobias Sevink en Jan Garverdink verklaren ten genoegen voldaan te zijn van
genoemde som van 650 guldens).
1276 RA Bred.543; fol.405v t/m 406v
17820214
Derk Jan Hoenink, laatst weduwnaar Janna Rauwerdink, overlegt inventaris des boedels. Tot
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momboiren over de onmundige kinderen Henders, Teunis en Fredrik worden aangesteld Wander
Nijenhuis en Garrit Renagers. Maagscheid: de vader behoudt in eigendom de gehele inboedel des
huises, levendige have, kisten en kasten, gezaaij, mest en mestregt en de profitabele schulden; de
lastige schulden neemt hij te zijnen laste. Ieder kind krijgt,zo haast het 20 jaren oud is voor moeder
goed ƒ 3-13-8. Aan de minderjarigen verblijft ook haar moeders saligers kiste, de klederen en
linnen tot haar lijf gehoord hebbende. De vader zal de kinderen onderhouden in eeten en drinken
etc.
1277 RA Bred.446; fol.260r t/m 261r
17820321
Anna Elizabeth te Straake, egtevrou van Berend Willem Wevers, heeft besloten om over haar
tijdelijke na te latene goederen bij uiterste wil te disponeren. O.a. geeft en maakt zij aan haren
eheman Berend Willem Wevers uit suivere liefde en genegentheid (tot en boven de gifte, welke zij
aan hem bij huwelijkse voorwaarden van 29-4-1780 gedaan heeft en die van kragt en waerde blijft)
in vollen eigendom de helft van haar na te latene goederen, welke bij haar overlijden bevonden zullen
worden, of het vierde gedeelte van het gehele door haar en haar eheman alsdan bevonden
wordende aangewonnen goed, voorts haar geheele natelaten inboedel en huisraad of meubilaire
goederen. Deze making gaat niet door in cas de testatrice kind of kinderen uit dit huwelijk te
verwekken, mogt komen na te laten.
1278 RA Bred.446; fol.262r en v
17820405
Freulijn Anna Johanna Aleida van Munster tot Mensink heeft op 19 August.1779 en 9 Meij 1781
twee testamenten voor den stadgerigte van Borculo besloten gepasseerd. Deze zijn op 14 Januarij
1782 bij 't zelve gerichte geopend. Een en ander wordt ter instantie van de heren Frederik Willem-,
Hiob August- en Jan Alexander Schikhardt en juffrouw Cornelia Catharina Schikhardt, als door
haar Hoogwelgeb. geïnstitueerde universele erfgenamen, met relatie tot de in de buurschap
Meddeho, kerspel Wenterswijk, gelegene twee parceelen, gent. het goed Wormskamp en de
cavestede Klepperstede, ten fine van protocollatie en registrature geëxhibeerd.
1279 RA Bred.446; fol.288v t/m 290v
17820510
Gerrit Hendrik Esselink, weduwnaar van Anna Christina ten Spolde, voor zich en voor desselfs
absente kinderen en als volmr. van desselfs broeder en suster Lucas Esselink weduwnaar van Anna
Sophia Harrier en Anna Aleida Esselink weduwe van Jan Hendrik Melis (volmacht te Vreden
opgemaakt), verklaart in eenen steden, vasten en onwederroepelijken ervkoop eeuwig en erflijk te
cederen en transporteren en overtedragen aan Jan Berend ter Kronnie en Henders Broerink
ehelieden, hun goed de Kronnie genaamd, in Meddehoe gesitueerd, bestaande in huis, schoppe, hof
en bouwlanden, voorts hooij- en weidegronden, hout en twieggewas, mitsgaders plaggenvreden en
inslagen vandien, so tans door kopers bewoond en in bouwte gebruikt word, een en ander conform
de koopbrief d.d. 11-3-1782.
1280 RA Bred.446; fol.291v en 292r
17820510
Jan Berend ter Kronnie en Henders Broering ehelieden, bekennen wegens ter leen opgenomene en
wel ontfangene penningen schuldig te zijn aan Diederik Schreurs, een capitale summa van 1600
guldens, jaarlijks te verrenten met 2 guldens en 15 stuivers van elk honderd, verbindende daarvoor
hare personen gerede en ongerede goederen en in specie hare eigendommelijke goed de Kronnie,
gelegen in de buurschap Meddo.
(N.B. Geroyeerd d.d. 3-5-1805).
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1281 RA Bred.187; fol.177v t/m 178v
17820607
Tobias Vriesen en Harmanus Roerdink verzoeken tot vervolg van de gedane peindinge van
1-2-1781 en daarop gevolgde opbadingen van 1-10-1781 op en aan de ongerede goederen van
wijlen Tobias Hijink, speciaal op en aan het erve en goed Groot Wesselink in de buurschap
Meddeho, aan het Hoog Graaflijke Huijs Bergh leenroerig, alnu de reële anheeringe en apprehensie
van possessie in en van het opgemelde goed met landerijen, getimmer en houtgewas. Zij verzoeken
het landgerigte zich met de comparanten naar die parcelen te begeven. Het gerigte heeft aldaar de
comparanten in het goed en erve Groot Wesselink geïmmiteerd met belofte van dezelve bij de
possessie te zullen mainteneren tot dat met beter regt daar uit zullen worden gesleten. Daarna
verzoeken comparanten de 1ste, 2de en 3de ruimingen.
1282 RA Bred.446; fol.347v t/m 349r
17821209
Magescheid geëxhibeerd door Jan Hendrik ten Hagen als erfuiter en boedelhouder van de
nalatenschap van zijn moeder wijlen Henders ter Mathe, weduwe van Lammert ten Hagen.
Comparant verklaart dat van die nalatenschap inventaris is opgemaakt d.d. 19-11-1782, dog dat
tussen hem en de verdere kinderen en ervgenamen eenige differentien of discreperende gevoelens
ontstaan waren over het niet geïnventariseerde goed ten Hagen, ofwel insonderheid over den afstand
van den inboedel en bouwerij van dien. Op 2-12-1782 is tussen comparant en Gesina Maria Effing
egtelieden ter ene en Berend ten Hagen op het Holte onder Vreden en Eva Nijenhuis egtelieden,
voorts Albert Klein Poelhuis of Meerbeek in Rekken en Johanna ten Hagen egtelieden ter andere
zijde een ervmagescheid opgerigt. De partij ter andere zijde cedeert en geeft over aan de partij ter
ene zijde in volkomen eigendom het goed ten Hagen met desselvs getimmer, landerijen, hooij- en
weidegrond, houtgewas, inslag, plaggenvrede en al 't geen daar onder verder behoort, gelegen in de
buurschap Meddeho, voorts inboedel des huizes en bouwerije sig op dit goed bevindende.
1283 RA Bred.187; fol.195r t/m 196v
17830214
Mr.W.H.Klinkenberg van Echten als gevolmachtigde van de Hoogwelgeb. fraulein
M.J.L.A.Baronesse van Spittal van Kregting, geeft te kennen dat bij testamentaire dispositie van
wijlen fraulein A.J.A.van Munster tot Mensing op 9-5-1781 aan het gerigt van Borculo gesloten
overgegeven, aan comparants principalin is gelegateerd al zodanig recht eigendom en bezit als de
testatrice van en uijt de Kregtingsche goederen competeerden wegens haare vaderlijke erfgoed en
erfenisse. Er is sprake van een praetensie ad 32000 Rthr.Munster geld van comparants principalinne
en haar vooroverleden susters en broeders, waarvoor zij neffens andere crediteuren affectatie
hebben gedaan op den boedel van hun vader de heer E.J.P.van Spittal geweesene heer van
Cregting. Comparants principalinne verzoekt nu affectatie (=recht van beschikking over) en arrest
op en aan all het regt, eigendom en praetensie, welke op voornoemde heer E.J.P.van Spittal en frou
J.A.C.van Baexen ehelieden door erfenisse van fraulein A.J.A.van Munster tot Mensing is gedevolveerd, waaronder de goederen Wormskamp en Klepperstede in de buurschap Meddeho, om
voldoeninge te bekomen van het aandeel dat zij in de praetensie ad 32000 Rthl. heeft.
(N.B. Gerojeerd bij acte van 8-7-1783).
1284 RA Bred.447; fol.15r t/m 16v
17830530
Anna Aleida Esselink, weduwe van Jan Hendrik Melis, als door het hov van Munster aangestelde
voogdesse over de minderjarige zoon Anton, door hem verwekt, voorts Willem Anton Esselink als
volmr. van Albert Anton Esselink, zij comparanten caverende voor desselfs absente nigte
Eupehemia Maria Aleida Esselink, verklaren in eenen steden, vasten en onwederroepelijken ervkoop te cederen, transporteren en overtedragen aan Jan Hendrik Wanders het plaatsje de Woert
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met de Korte Woerdt, gelegen in de buurschap Meddeho, bestaande in huis, schoppe, hof, hooij-,
bouw- en weidegronden, voorts hout en twieggewas, mitsgaders plaggenvreden en inslagen vandien,
so en als het door de bouwman Jan Willem ter Woerd bewoond en in bouwte gebruikt werd,
conform de koopbriev d.d. 12-11-1782.
1285 RA Bred.447; fol.26v en 27r
17830708
Frederik Leefers als door Hove Prov.van Gelderland aangestelde sequester over de boedel en
nalatenschappen van wijlen freule Anna Johanna Aleida Baronesse van Munster en Mensink, verklaart in eenen steden, vasten en onwederroepelijken ervkoop eeuwig en erflijk te cederen,
transporteren en overtedragen aan Jacob Kleppers, 4/5e parten van de cavenstede de Klepper
genaamd, met zijn behuijsinge en verder getimmer, houtgewassen, voorts hof-, bouw- en
weidelanden, mitsgaders plaggenvrede en inslagen van dien, gelegen in de buurschap Meddeho, zo
en als het thans door koper bewoond en in bouwte gebruikt word, een en ander conform de
koopbriev van 21-3-1783.
1286 RA Bred.447; fol.27v t/m 28r
17830708
Frederik Leefers als door Hove Prov.van Gelderland aangestelde sequester over de boedel en
nalatenschappen van wijlen freule Anna Johanna Aleida Baronesse van Munster en Mensink (zijnde
de heren en juffr.Schikhart voor de ene en de heer E.J.P.van Spittal en de heer L.F.van Amboten
voor de andere helft erfgenamen van opgemelde freule van Munster), verklaart in eigendom en
possessie te cederen en optedragen aan Jan Stammers, Jan Willem Schoppers, Harmen Aerijens en
Gradus Keveskamp ieder voor een ¼e deel, het plaatsje Wormskamp in de buurschap Meddeho,
met zijn behuizinge, bou- en weidelanden, houtgewas, inslag en plaggenvrede, een en ander conform
de koopbriev d.d. 21-3-1783.
1287 St.Zutphen nr.342
17831202
Op requeste van Joachim Hillebrant van Wiedenbruck, woonagtig te Vreden in Munsterland,
houdende, dat, door het overlijden van deszelfs broeder Johan Philip van Wiedenbruck, den 8
Augustus laastleden binnen Groenlo voorgevallen, op den suppliant voor de eene, en op Ernst
Willem en Maria Elizabeth Albach, beide insgelijks te Vreden wonende, mitsgaders op Albrecht
Wolfgank Albach, overste lieutenant in Portugeeschen dienst, te zaemen voor de andere halfscheid
waren gedevolveert de navolgende parceelen, namenlijk etc.etc.
Onder de Heerlijkheid Bredevoort, kerspel Wenterswijk:
Een agtste part van 't goed Hoebink, met de Hoebinks verdelinge of weidegrond.
1288 RA Bred.447; fol.95r en v
17840521
Harmanus Weijenborg, voorts Harmen Holleweg en Geesken Bekker ehelieden, mitsgaders Jan
Westerman en Stijne Weijenborg ehelieden, en dan nog Janna Weijenborg weduwe van Jan Berend
Wessels, verklaren in eenen steden, vasten en onwederroeplijken erfkoop eeuwig en ervlijk te
cederen, te transporteren en overtedragen aan Harmen ter Stege op Geessink hun eigendommelijke
1/3e en 4/6e gedeeltens van het plaatsje den Barkel en de landerijen onder het plaatsjen de Stege,
bestaande in huis, schoppe, hov en bouwlanden, houtgewas, plaggenvreden en inslagen van dien,
geregtigheid op het vene, voorts al wat onder dezelve behoort, gelegen in de buurschap Meddeho,
een en ander conform de koopbrief van 20-5-1783.
1289 RA Bred.447; fol.101r en v
17840528
16 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 283 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Oud Rechterlijk Archief 1533-1811

Dor.G.G.Wijgink en vrouwe Geertruid van Brienen ehelieden, bekennen voor 1200 hollandsche
guldens gecedeert en overgedragen te hebben aan Harmen ter Stroete, het goed off plaatsjen
Wejenboom, gelegen in de buurschap Meddho, bestaande in huijs, gaardengrond, bouwland en
andere onder- en bijgehorigheid, gaande daaruit behalve de jaarlijkse verponding ad 2 gulden 2
stuiver 8 penningen, jaarlijks eenen stuiver miskoorn, 3 stuivers thins en 15 stuivers dienstgeld aan
de Domeijnen van Sijn Hoogheid den Heere Prince van Orange, een en ander conform koopbrief
van 13-2-1777.
1290 RA Bred.447; fol.101v t/m 102v
17840528
Harmen Weijenboom, weduwnaar en boedelhouder van wijlen zijne ehevrouw Elisabeth Nijenhuis
en als vader en voogd zijner kinderen, bekent wegens ter leen opgenomen en wel ontvangene
penningen schuldig te zijn aan Jan Stammers en Gesina ter Stroete ehelieden, een capitale summa
van 750 guldens, jaarlijks te verrenten met 3 guldens van ieder honderd. Hij verbindt daarvoor zijn
gerede en ongerede goederen en in specie zijn eigendommelijke plaatsjen het Weijenboom,
bestaande in huis, schoppe, hov, bouw- en weidelanden, hout en twieggewas, mitsgaders
plaggenvrede en inslagen van dien, zoals het door de comparant wordt bewoond en in bouwte
gebruikt, gelegen in de buurschap Meddeho.
(N.B. Geroyeerd d.d. 1-4-1806).
1291 RA Bred.447; fol.158r en v
17841216
Elisabet Boeijink voor haar zelven en als erfuiterse en boedelhouderse van de nalatenschap van
wijlen haar eheman Jan Thies, verklaart in eenen steden, vasten en onwederroepelijken erfkoop te
cederen en over te dragen aan Jan Berend Koks een stuk bouwland den Elskamp genaemt, gelegen
tussen de landen van Tonnes de Giffelaar en Garrit Bos in de buurschap Meddeho.
1292 RA Bred.447; fol.158v
17841216
Jan Berend Koks bekent wegens opgenomene en deugdelijk ontfangen penningen schuldig te zijn
aan Garrit Jan Thieenk een capitale somma van 500 guldens, jaarlijks te verrenten met 3 pro cento,
verbindende daarvoor zijn persoon en goederen en bovendien tot een speciaal onderpand stellende
zijn eigendommelijke stukke bouwland den Elskamp genaamd, gelegen in de buurschap Meddeho
tussen de landen van Tonnes de Giffelaar en van Garrit Bos.
1293 RA Bred.447; fol.202r en v
17850609
Jan Hilbelink op Bruggers verklaart te cederen en in vollen eigendom op- en overtedragen aan
Garrit Jan Grotenhuis op Bruggers, comparants eigendommelijke stuk land groot ongeveer 3
schepels gezaaij op den Hijink esch, tussen de landerijen van Hijink aan beide zijden, in de
buurschap Meddeho gelegen en met het einde aan de beeke schietende, alleen bezwaard met
ordinaire verpondinge en thiendpligtig.
1294 RA Bred.544; fol.111v t/m 112v
17850701
Janna Nijenhuis, weduwe van Berend Beijers, overlegt inventaris des boedels. Tot mombaren over
haar minderjarige zoon Antony worden aangesteld Garrit Hendrik Beijers en Derk Willem
Nijenhuis. Maagscheid: De moeder behoudt in vrijen eigendom de gehele inboedel des huises,
levendige have, kisten en kasten, bedde en bult, gezaaij, mest en mestregt, vrugten in en op den
lande; voorts zullen haar verblijven alle voordelige boedelschulden, waartegens zij aanneemt alle
schulden te betalen, waarmede de boedel bezwaard is. De zoon krijgt, zo haast hij 20 jaren oud is,
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voor vaders goed een somma van 101 gl. 17 st. 6 penningen en hem zal voorts verblijven het
weevgetouw met derzelver gereedschappen en voorts zijn vader zal. kiste en de klederen, linnen en
wullen tot zijn lijv gehoord hebbende. De moeder zal bovendien haar zoon tot diens
meerderjarigheid onderhouden in eeten en drinken etc.
1295 RA Bred.187; fol.236r t/m 238v
17850916
Harmanus Roerdink en Tobias Vriesen verzoeken dat met de distractie van het erve en goed
Wesselink in de buurschap Meddeho, leenroerig aan de Hooggraaflijke Bergsche Leenkamer moge
worden vervaeren. Het gerigt accordeert deze distractie en stelt de voorwaarden voor de
verkopinge vast.
Erschenen de joode Jacob Salomon voor zich en voor zijnen gantsch impotenten vader Salomon
Berentsen, beide wonende te Winterswijk, die repeteert sodane peinding als zij op 6-2-1781
erholden hebben op alle die aan Tobias Hijink toestendige ongerede goederen en wel speciaal op en
aan het leenpligtige erve en goed Groot Wesselink, ter bekoming van de voldoening van een summa
van 4000 guldens, als comparant en zijn vader van Tobias Hijink zijn competerende ingevolge
obligatie van 27-12-1780. Zij willen wel lijden, dat op heden met de judicieele distractie ad
instantiam H.Roerdink en T.Vriesen van genoemd erve worde vervaaren, edog niet anders als onder
protest en reserve van het regt van praeferentie en actie, zoo comparant en zijn vader is
competerende op de koopspenningen. Zij verzoeken daarom dat de koopspenningen onder den
heer Stadhouder mogen worden en blijven geseponeerd tot dat het regt van praeferentie bij het
gerigt zal zijn erkend.
Vervolgens vindt verkoop plaats van het erve en goed Groot Wesselink in Meddeho, leenroerig aan
de Hooggraaflijke Bergsche Leenkamer tot een onversterflijk mannenleen ten vijfmarkschen rechten,
bezwaard met 7 guldens en 10 stuivers ordinaire jaarlijkse verpondinge, met een uitgang van 25
guldens jaarlijks aan de Vicarie St.Nicolai, als mede met een uitgang van 6 schepels rogge en 3
guldens en 3 stuivers jaarlijks aan het Clooster Groten Burlo, en verders met ampts- en
kerspellasten. Ingezet wordt op ƒ 9000-:-:. Gemijnd wordt bij Scholte Harmanus Roerdink op ƒ
5250-:-:, die na verscheidene hoogingen den toeslag bekomt voor ƒ 7100-:-:.
1296 RA Bred.447; fol.320v
17860706
Jan Harmen Lammerdink en Wilhelmina Mensink ehelieden verklaren rechtens erflijk te cederen en
over te dragen aan Jan te Stroete en Maria Wilhelmina Schuermans ehelieden in Meddeho, hun
eigendommelijke geregte derde gedeelte van en aan den garfthiende, den Lammerdinks thiende
genaamt, gaande uit het goed Lammerdink, gelegen in de buurschap Meddeho, zoals zulks aan
comparanten in eigendom heeft toebehoort en door haar genooten en getrokken is en door de
eigenaaren of bezitteren van de twee overige derde gedeeltens getrokken word, een en ander
conform de koopbrief van 4-10-1785.
1297 St.Zutphen nr.342
17870206
Op requeste van Albert Sevink, woonagtig in de boerschap Meddehoe onder Wenterswijk,
verzoekende taxatie van 's lands impost wegens het ongerede, door hem aan Jan Willem Sevink en
zijn vrouw, tegens alimentatie gecedeert zullende worden. Eer en bevorens hierop te disponeren,
word den suppliant gelast, om, met exhibitie tevens van het contract van alimentatie, aan Haar Ed.
Mog. op te geven niet alleen de woonplaats van Jan Willem Sevink en zijn vrouw, maar ook de
waarde van het aan haarlieden overgegeven parceel, door productie van behoorlijke cestimatie van
onpartijdigen.
1298 St.Zutphen nr.342
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17870316
Op de nadere requeste van Albert Sevink woonagtig in de Buerschap Meddehoe onder
Wenterswijk, en daarbij, ter voldoeninge van hunner Ed.Mog. apoinctement van den 6 February
laastleden, overgelegde attest nopens de waarde van het ongerede parceel door hem aan Jan
Willem Sevink en zijn vrouw Harmina Harmelink, mede aldaar woonagtig, tegens alimentatie,
sullende worden gecedeert. Nadien ingevolge resolutie van den 5 Februarij 1760, in cas subject,
gerequireert word eene cestimatie van twee personen, door het gerigte daar toe benoemd, dewelke
hunne af te gevene verklaringe met solemnelen eede of handtastinge in plaats van dien moeten
sterken, hebben Haar Ed.Mog., eer en bevorens op des suppliants requeste te disponeren, verstaan
dat denzelven aan den inhoud der aengetogene resolutie behoord te voldoen.
1299 St.Zutphen nr.349; fol.419v en 420r
17870421
Van Jan Willem Sevink en Harmina Harmelink ehelieden woonende in de buurschap Meddehoe
onder Wenterswijk 12 guldens weegens een vijfde part van drie vierde parten van het erve en goed
de Hoeve in de voornoemde buurschap Meddehoe onder Wenterswijk meergemeld, kennelijk
geleegen; aangekogt van Aelbert Sevink woonende in dukgezeide buurschap voor 600 guldens den
14 april 1787 12-:-:
1300 RA Bred.447; fol.391r t/m 392v
17870503
Aalbert Sevink bekent aan Jan Willem Sevink en Harmina Harmelink ehelieden te hebben
gecedeert, getransporteerd en overgedragen zijn in eigendom toebehorende 1/5e part van 3/4e
parten van het erve en goed de Hoeve, gelegen in de buurschap Meddehoe, conform de koopbrief
van 14-4-1787.
Comparant Aalbert Sevink geeft te kennen "dat hij comparant reeds der ouderdom van bijna zestig
jaaren bereikt hebbende zig daar door buiten staat bevondt zig zelven van het benodigd
levensonderhoud en vereischte gemak en verkwikking op een behoorlijke wijze te versorgen."
Daarom staat hij tegen praestatie van alimentatie in vollen en vrijen eigendom af aan zijn neef Jan
Willem Sevink en huisvrouw Harmiena Harmelink, mede wonende in Meddehoe, zijn gereede
goederen van wat naam of natuur dezelve zijn en bestaande die gereede goederen in specie in eene
somme gelds van 600 guldens en dan nog in 4 onder eigen hand afgegeevene obligatiën, t.w. a.ten
laste van Willem ten Beitel ad 300 gulden opgenomen 3-5-1773; b.ten laste van Banne ten
Hageman ad 50 gulden opgenomen meij 1773; c.ten laste van Harmen Arijens ad 50 gulden
opgenomen 27-2-1780; d.ten laste van Harmen Otto Sevink ad 100 gulden opgenomen 15-51786; voorts in allerleij timmermans gereedschap, bedde, bult, linnen, wollen, een houten kaste en
wat verder onder het gereede kan worden gerekend. Daartegen zullen de cessionarien gehouden
wezen comparant den tijd zijnes levens te praesteren alle verpleginge, onderhoud en oppassing,
gemak en verkwikking so bij gesondheid als krankheid, en na overlijden van de comparant aan
denzelven bezorgen een ordentelijke en nabuurlijke begraffenis. Ook zullen de cessionarien verpligt
zijn den comparant so dikwils als het zal goedvinden met kar en paard na de kerk en weerom te
voeren.
Jan Willem Sevink en Harmina Harmelink ehelieden compareren om te verklaren een en ander te
accepteren en aan te nemen.
1301 RA Bred.447; fol.393v t/m 395r
17870503
De jooden Salomon Berendsen en Jacob Salomon, vader en zoon, wonende in het dorp
Wenterswijk, verklaren te cederen en over te geeven aan de heer Wouter Troost, gequalificeerd
collecteur der Generaliteits Loterijen te Arnhem, alle het regt soo
1e.Comparanten is competerende uit kragt van een schuldbekentenis ad 4000 guldens, door Tobias
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Hijink d.d. 27-12-1780 afgegeven, aannemende binnen 4 maanden te betalen.
2e.Comparanten hebben verkregen op 6-2-1781 voor die voorseide schuldbekentenisse in den
gerigte van Aalten erholdene peindinge op en tegens Tobias Hijink en op en aan alle zijne gerede en
ongerede goederen, speciaal op het hem in eigendom toestendige erve en goed Groot Wesselink in
Meddehoe en ten vijfmarkschen regten leenroerig aan den Hooggraaflijken Huize van den Bergh.
3e.De comparanten ook hebben geobtineerd en verkregen door de justificatie der opgemelde
peindinge d.d. 12-10-1786 in den Gerigte te Wenterswijk overgegeven, mitsgaders de daarover
ergane sententie van 8-2-1787 in gerigte te Wenterswijk gepronuntieerd.
4e.De comparanten respective zijn competerende en hebben verkregen door hetgene voorschreven
op en tegens Harmanus Roerdink en Tobias Vriesen en wie het verder ook wezen mogte en dat met
de sequelen en gevolgen van dien.
Zulks alles tegens bekominge voldoeninge van de schuld ad 4000 guldens en de bij taxatoire
sententie toe erkende kosten ad 689 gulden en 4 stuivers en wel door aan hen in rekeninge derselve
te valideeren sodane loterije briefjes als aan haar door den cessionaris in dezen waren gecrediteerd,
teneinde sij aan Tobias Hijink geseide penningen konden crediteeren en daarvoor denzelven de
obligatie voornoemd konden erlangen.
1302 RA Bred.447; fol.397v en 398r
17870518
Teunis Alefs en Aaltjen Verwoold ehelieden bekennen rechtens te cederen en overtedragen aan
Derk Greeven en Enneken te Voorde ehelieden voor 2/3e gedeeltens en aan Fredrik Wennink en
Harmina Hennekes ehelieden voor 1/3e gedeelte den geheelen Voelendijks gaarden of kamp,
gelegen in Meddeho met de eene zijde langs het veld en met de andere zijde naast het Konder, soo
Thieenk bouwt, schietende met het eene einde aan het land van Willem ten Beitel en met het andere
einde aan het Koks Konder met den plaggenvreede, zo als van ouds daar bij gehoord heeft, een en
ander conform de koopbrief van 28-8-1784.
1303 St.Zutphen nr.349; fol.440v t/m 442r
17870619
Van de gebroeders Garrit Jan, en Jan Thieenk wonende in de buurschap Meddehoe onder
Wenterswijk 36 guldens in voldoeninge van den 25en penning voor de eene, en van den 50en penning
voor de andere helft wegens een geregte vierde gedeelte van het erve en goed Hoebink met zijn
behuijzinge, bouw- hooij- gaarden- en weijdegronden, inslagen buiten en binnen plaggen vrede
veene enz. uitgezondert de hooijmate de Rietmaate genaamt, in de buurschap Meddehoe onder het
kerspel Wenterswijk voornoemd gelegen; aangekogt van Fredrik Maximiliaan Poppink en Johanna
Willemina Poppink geboren van Wijdenbruck, E.W. van Albach pro se in qualiteit als volmachtiger
van C.T.Schorsin en M.A.de Schorsin geboren de Wijdenbruck, alle woonachtig in de stad Vreden
in het bisdom Munster voor 1200 guldens den 9 Meij 1787 .... 36-:-: .
1304 RA Bred.448; fol.31v t/m 32v
17871108
Mr.J.B.Roelvink als volmr. van de heer Frederik Maximiliaan Poppink en vrouwe Johanna
Willemina van Wiedenbruck ehelieden, voorts van de heer Ernst Willem van Albach voor zich en bij
substitutie van denzelven mede van den heer Cornelius Franciscus de Schorsin, en laastelijk van
mevrouw Maria Anna de Schorsin gebooren van Wiedenbruck, kragt volmagt van de Keurvorstelijken Ricghter der Stad Vreeden gepasseert, verklaren uit hoofde van verkoopinge rechtens
te cederen en over te dragen aan Garrit Jan en Jan Thjeenk, wonende in de buurschap Meddeho,
hun eigendommelijke vierde gedeelte van het erve en goed Hoebink met zijn behuijzinge, bouw-,
hooij-, gaarden- en weidegronden, inslagen en binnen en buiten plaggen vreedens, veene holt en
holtgewassen (uitgenomen de hooijmaate de Rietmorse genaamd, als welke onder dezen verkoop
niet mede begrepen is), gelegen in de buurschap Meddeho en door den bouwman Berend Hoebink
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bewoond en gebruikt wordt, een en ander conform de koopbrief d.d. 9-5-1787.
1305 RA Bred.448; fol.40r t/m 41r
17880108
Jan Wajerdink op Nienhuis en Elsken Wrakkink of Nienhuis ehelieden, verklaren aan de dogter van
de tweede comparante Willemina Janna Nienhuis en haar man Harmen Stammers erflijk in volle
eigendom te cederen en over te dragen
1.Haar comparanten eigendommelijke aandelen aan het erve en goed Nienhuis in Meddeho, so bij
comparanten bewoond word en zo bij maagscheidinge tussen de tweede comparante en haare
kinderen uit het vorig huwelijk d.d. 13-10-1768 opgerigt aan de tweede comparante toegedeeld is
en naderhand bij de beide comparanten resp. van de heer mr.G.G.Wijginck en van Harmanus
Schoemaker aangekogt zijn, tans te zamen een geregt zesde deel van het geheel uitmaakende, en
zulks voor ƒ 800.=.
2.Alle haar comparanten gereede goederen, klederen, linnen, wollen, kisten, kasten, bedden,
levendige have, gezaai, mest, mestregt, obligatien, voordeelige schulden, contante penningen, actien,
crediten, en
3.Al wat zij comparanten ofte één van hun immermeer door erfenis, gifte of door wat titul ook, in het
vervolg mogten komen te verkrijgen.
Ende zulks op conditie dat opgemelde dogter en haar man voor de waarde van de aandelen aan het
Nienhuis en voor al het bovengenoemde, haar comparanten en cedenten te zamen en ieder in 't
bijzonder, leevenslang zullen moeten verzorgen van eeten, drinken, kledinge, huisvestinge en alle
behoorlijke alimentatie, mitsgaders van handreikinge, oppassinge en medicijnen in cas van ziekte of
ongesteldheid, en voorts van begravinge naar stands behoor; zij zullen voorts moeten betalen de
schulden die comparanten thans uit eenigen hoofde zijn hebbende.
1306 RA Bred.448; fol.117v t/m 119r
17880929
Mr.R.J.Abbink zendt ter proclamatie en registratie een op 28-6-1788 opgericht magescheid tussen
de heer Ernst Willem Albach en ehevrouw Catharina Dorothea de Meuse ter eenre, en juffer Maria
Elisabeth Albach ter anderen zijden. Het gaat hierbij om a.de nalatenschap van hun ouders wijlen de
heer Jan Peter Albach (in leven overste-lieutenant in Lippe-Schaumburgschen dienst) en vrouwe
Christina van Wijdenbruck; b.desselver grootouderlijke boedel van wijlen de heer Matthias Wilhelm
van Wijdenbruck en ehevrouw Agnies Mechteld Haan; c.de nagelaten boedels van wijlen derzelver
nigt juffer Clara Josina Schnur en van wijlen derzelver oom de heer Johan Philip van Wijdenbruck,
als meede van wijlen haaren broeder de heer Albrecht Wolfgank Albach, in leven overste lieutenant
in Koninglijk Portugeeschen dienst.
Volgens dit magescheid zal Ernst Willem Albach in vollen eigendom hebben en behouden:
1.Het goed Greevink, so door Teunis en Henrik Alefs word gebouwt, gelegen in Meddeho.
2.Het plaatsjen Goossens, gelegen in Meddeho.
3.Een derde part aan een plaatsjen Hagen genaemt, gelegen in Meddeho.
4.Den 's jaarlijkschen uitgank ter summa van 10 gulden uit de erven Sieverdink en Garverdink,
gelegen in Meddeho.
1307 St.Zutphen nr.351; fol.587r e.v.
17890318
Van mr.J.C.Conradi, als lasthebbende van de erfgenaamen van Judith Willink laatst weduwe van
F.H.Neuber, den 30 December 1788 te Wenterswijk overleeden 124 guldens 13 stuyvers 8
penningen, in voldoeninge van den 50en penning ter camera getaxeert den 6 Maart 1789 weegens de
op des overleedens collaterale erfgenaamen, alle binnen de geunieerde provincien woonende
gedevolveerde naegenoemde ongereede goederen en effecten, als etc.etc.
voorts een vierde van het Erve Loijtink, een vierde van de Hoose, een vierde van Lantink of
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Huijskesman van Loijtink, etc.etc.etc.
1308 RA Bred.587
17890423
nr.697: Jan Berend te Kronnie, laast weduwnaar van wijlen Henders Broering, overgeeft staat en
inventaris des boedels. Hij wil in derde ehe treden. Tot momboiren over 3 minderjarige kinderen
Jenneken, Engelbartus en Garrit Hendrik worden aangesteld Hendrik Jan Broering en Jan Berend
Grotenhuis. In de inventaris de ongerede goederen: Het plaatsjen de Kronnie in de buurtschap
Meddeho, bestaande in huis, schoppe, hof- bouw- en weidelanden, getaxeert op
ƒ 1675.-.-; een stukjen bouwland, min of meer groot een en een half schepel gesaaij op den Hijink
es in Meddeho, getaxeert op ƒ 150.-.-. Maaggescheid: De vader krijgt het onroerend goed en
voorts de inboedel des huises, levendige have, gesaaij, mist en mistregt etc. De kinderen krijgen, als
zij 20 jaren oud zijn, voor moeders goed ieder ƒ 10-18-4 en haar moeders kiste, klederen, linnen en
wullen, tot haar lijv gehoord hebbende.
1309 RA Bred.587
17890430
nr.698: Garrit Willem te Beke, weduwe van wijlen Gesina Kempers, overgeeft staat en inventaris
des boedels. Hij wil in tweede ehe treden. Tot mombers over de 3 minderjarige kinderen
Berendjen, Janna Geertruid, Jan Berend worden aangewezen Harmen Jan en Garrit Kempers. In de
inventaris de ongerede goederen: Het plaatsjen de Beke genaamd, in de buurschap Meddeho,
bestaande in huis, schoppe, hov- en bouwlanden, getaxeert op ƒ 800-0-0; den Boskamp min of
meer groot 6 schepel gesaaij en een Hooijmathe, beide in gemelde buurtschap gelegen, getaxeert op
ƒ 1250-0-0; een stukke bouwland, min of meer groot een en een half schepel gesaaij op den
Horster Es mede in gemelde buurtschap gelegen, getaxeert op
ƒ 1500-0-0. Maaggescheid: de vader behoudt in eigendom de ongerede percelen en de gehele
inboedel des huises, levendige have, gesaaij, mist en mistregt etc.; hij betaalt voorts alle schulden.
Ieder kind krijgt, als het 20 jaren oud is, voor moeder goed ƒ 123-19-9 en haar moeders kiste,
klederen, linnen en wullen tot haar lijv gehoord hebbende.
1310 St.Zutphen nr.351; fol.534v t/m 536r
17890526
Van Hendrik en Jan Berend Koks, voorts Jan, Janna en Gesina Koks, wonende in de buurschap
Meddehoe onder Wenterswijk 51 gulden, in voldoeninge van den 25.penning voor de eene, en den
50en penning voor de andere helft weegens het goed en plaatsjen Kokshuijs genaamt, geleegen in de
buurschap Meddehoe onder Wenterswijk bestaande in behuyzinge, onder gehoorende landerijen,
gaardens en weidegronden enz., aangekogt van juffrouw Anna Aleida Esseling weduwe wijlen de
heer Johan Henrick Mellies geadsisteert met haaren zoon de heer Hendrik Adam Mellies beide
woonagtig te Vreeden in Munsterland en alzo den 25sten penning voor zoo verre verkoopersche
betreft, voor 1700 guldens, den 23 April 1789 .................... 51-:-:
1311 RA Bred.448; fol.219v en 220r
17890731
Harmanus Oostendorp en Janna ter Welle, ehelieden, verklaren in eenen steden, vasten en
onherroepelijken ervkoop te cederen en op te dragen aan hun dogter Janna Oostendorp en haare
erven, comparants eigendommelijke stuk gaardengrond het Nijland genaamd, gelegen in Meddeho,
en hunnen geheelen inboedel des huises, als levendige have, kisten en kasten, bedden en bult,
gesaaij, mist en mistregt, vrugten in en op den lande, gedorst en ongedorstr koorn, hooij en stroo,
een en ander conform de koopbrief van den 30-7-1789.
1312 RA Bred.448; fol.245r t/m 255r
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17891112
Maagscheid opgerigt d.d. 11-11-1789 tussen Hendrik Hofkes; Egbert Hofkes en Judith Coster
ehelieden; Jan Hofkes en Maria ten Cate ehelieden; Gerrit Paschen (in echt gehad hebbende
Geertruid Hofkes) als vader en voogd van deszelfs onmondige zoon Herman Paschen; Willem
Paschen (zoon van Gerrit Paschen en wijlen Geertruid Hofkes) en Judith Hofkes ehelieden; Philip
Izack Stertzenbach en Judith Hofkes ehelieden; Hendrik van Loghem en Maria Elizabeth Hofkes
ehelieden; mitsgaders Christina Hofkes. Het betreft de ongerede goederen en gevestigde obligatien
zig bevindende in de boedel en nalatenschap van hun ouders, schoonouders en grootouders, wijlen
Hermanus Hofkes en Judith Coster, in leeven ehelieden.
Het betreft vele goederen; voorzover het goederen in Meddo betreft worden toegewezen aan:
1.Egbert Hofkes en Judith Coster ehelieden: erve en goed Hijink en Hijink huijsjen voor de helfte,
met alle deszelfs behuijsingen, landerijen, houtgewassen, hooij, veen, weijde en plaggengronden in
Meddo.
2.Hendrik van Loghem en Maria Elizabeth Hofkes ehelieden: het erve en goed Seevink met alle
deszelfs behuijzingen, landerijen, houtgewassen, hooij, veen, weijde en plaggengronden in Meddo.
1313 St.Zutphen nr.351; fol.672r en v en 673r
17891113
Van Geert Nijenhuijs en Berendina ter Horst, ehelieden, Albert Onnink en zijn huijsvrouw Janna
Geertruyd ter Horst, voorts Hendrina en Jan Albert ter Horst, alle in en onder Wenterswijk
woonende 4 guldens 1 stuijver, in voldoeninge van den 50e penning met de rente van het verzuim ter
camere getaxeert den 15 Augustus 1789, weegens de door het overlijden van derzelver respective
zuster en schoonzuster Anna Catharina ter Horst, den 18 April deses jaars te Wenterswijk
begraven, op gezeide erfgenamen gedevolveerde een vijfde gedeelte van het plaatsjen MaasDriehuijs genaamd, in de buurschap Meddeho, onder Wenterswijk voornoemd,
geleegen................... ƒ 4-1-: .
1314 RA Bred.187; fol.341v t/m 342v
17901014
Lubbert Derk Jan Hesselink geeft te kennen dat hij als eigenaar van het erve de Hilte in Meddeho
het recht van schapendrift heeft, speciaal in het groote gemeene veld de Masterheide genaamd,
gelijk ook de bouman van de Hilte of deszelvs schaapherder altoos daar van gebruik heeft gemaakt.
Niettegenstaande dit heeft op 21-7-1790 Frerik Jan Poelhuis, wonende in Meddeho, zigh laten
gelusten om dien schapendrift door den bouman of scheper van de Hilte in voorschreven
Masterheide binnen de limiten van de buurschap Meddeho gehoed wordende, in derzelver
weidegang te hinderen en opzettelijk te verjaagen. Comparant verzoekt nu inleidinge in het groote
gemeene veld, de Masterheide genaamd, voorzover in de buurschap Meddeho gelegen, en zulks om
verklaard te worden dat comparant als eigenaar van het erve de Hilte bevoegd is om het recht van
schapendrift aan dat erve verknogt te mogen exerceeren en dat dienvolgens Frerik Jan Poelhuis
gehouden is om zulks te gedoogen en het vrije gebruik daarvan aan comparant over te laaten.
Comparant verzoekt voorts om vergoeding van alle schade en interesse door de begaane verjaaging
der schapen reeds geleeden of nog te lijden.
1315 RA Bred.544; fol.305r t/m 306r
17901014
Garrit Jan Sellink, weduwnaar van Harmine te Kronnije overlegt staat en inventaris des boedels. Tot
mombaren over zijn 4 minderjarige kinderen Jan Willem, Hendrik Jan, Engele en Hendrine worden
aangesteld Jan Berend te Kronnije en Garrit Jan Meijerink. Magescheid: De boedel is na aftrek der
schulden groot 78 gl. 7 st., voor welke penningen de boedel aan gemelde G.J.te Kronnije wordt
overgegeven. De kinderen krijgen de halfscheid, dus ƒ 39-3-8, dus elk
ƒ 9-15-14, welke som nevens linnen en wullen tot hun moeders lijf behoord hebbende bij
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meerderjarigheid zal worden uitgekeerd. De vader belooft voorts de kinderen te zullen onderhouden
in eeten, drinken, huijsvestinge etc.
1316 St.Zutphen nr.352; fol.587r en v en 588r
17901018
Ontvangen van Jan Harmen Hesselink te Meddehoe, onder Wenterswijk woonachtig, 3 guldens, in
voldoeninge van den 50en penning van een stuk bouwland, min ofte meer een schepel gezaaij, met
het daar tegens omstaande hout, en een hoekjen plaggenvreede, op den zoo genoemde
binnenhegge, onder Wenterswijk, buurtschap Meddehoe, op den Middelkamp tusschen de
landerijen van Harmen Landeweer en Waander Brouwer gelegen, aangekocht van Jan Berend ter
Heurne en Geertruijd Leerink echtelieden, in Huppele, onder Wenterswijk woonachtig, voor 150
guldens, op den 9 October 1790 ƒ 3-:-:.
1317 RA Bred.187; fol.346r t/m 347v
17910114
Frerik Jan Poelhuis, waer bij sig pro interesse voegde Berend Hendrik Maas pro se en als eigenaar
van het erve en goed Brink en medegeërfte en geïnteresseerde aen en bij het Masterveld in de
buurschap Meddeho, voorts als volmagtiger van Jan Berend Roskamp eigenaar van het goed
Roskam en Roskamper huisken, Garrit Jan Klein Poelhuis als last hebbende van zijn vader Jan
Hendrik Klein Poelhuis en die eigenaer van het goed Loharmens huis, Derk Wanders pro se en voor
zijn broeder Garrit Wanders als eigenaren van het goed Wanders, Teunis Klumpers eigenaar van het
goed Klumper, Jan Hendrik Schuurhoff eigenaar van het goed Smit, Garrit te Voorthuis eigenaar
van het goed te Huppel, alle tesaemen mede-geërfden en geïnteresseerdens aan en bij het
Masterveld, verklaren tegens de ongefundeerde en wederregtelijke inleiding als Lubbert Derk Jan
Hesselink tot den Dravenhorst heeft gedaan op 14-10-1790, bester gestalte rechtens te doen
uitleiding voor so verre daar bij mede in een hoek of gedeelte van dien gedaan, op en agter
derzelven hoogte na Vreeden, vulgo den Valken Jans bulte genaamt.
1318 RA Bred.544; fol.312v t/m 313v
17910203
Garrit Hendrik Leurdijk, weduwnaar van Maria Dunnewold, overlegt staat en inventaris des
boedels. Over de minderjarige zoon Garrit Jan worden tot mombaren aangesteld Garrit en Garrit
Jan Dunnewolt. Maagscheid: de vader behoudt alles wat op de inventaris staat. De zoon krijgt, zo
haast hij 18 jaren is voor moeders goed 223 gl. 16 st. De vader belooft voorts de zoon te zullen
onderhouden in eeten en drinken, linnen en wollen, etc.
1319 RA Bred.544; fol.316v t/m 318v
17910321
Wander Hesselink op Groters, weduwnaar van Stijntjen te Boveld of Boeijink, legt staat en
inventaris over van de boedel door hem en zijn vrouw bezeten. Tot voogden over zijn 2 minderjarige
kinderen Christiaan en Jan worden aangesteld Wander te Boveld of Boeijink en Jan Albert Kossink
op Hemink. Er wordt nu een maagscheid over de boedel opgericht. De gerede goederen worden
waard geacht ƒ 1226-8-0, de inkomende schulden bedragen
ƒ 1490-5-14, tezamen dus ƒ 2716-13-14; na aftrek van de uitgaande lastige schulden ad
ƒ 156-19-8 beloopt het zuiver overschot ƒ 2559-14-6.
De vader (Wander Hesselink) krijgt toegedeeld het erve Groters ofte Koenings c.a. in
Dorpbuurschap en de halfscheid van andere op de opgemaakte inventaris vermelde ongerede
goederen; hij krijgt voorts de halfscheid van de gerede goederen, effecten en voordelige inkomende
schulden, terwijl hij de uitgaande schulden te zijnen laste zal nemen. Aan de kinderen is aangedeeld
de overige halfscheid van de ongerede goederen c.a. en het linnen en de klederen en lijfstoebehoor
tot wijlen hun moeders lijf gehoord hebbende. Als de kinderen meerderjarig zijn krijgt elk ƒ 657-216 november 2006
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1½.
N.B. De onroerende goederen worden met nrs. van de inventaris genoemd, zonder dat hier de
namen vermeld worden. Uit inv.nr. 461 (fol.282r) blijkt dat het o.a. gaat om de halfscheid van het
erve en goed Dieterink in Meddeho (de helft voor de vader en de helft voor de kinderen) en welk
goed door Jan Hendrik Rotman en Jan Willem Boeijink en verdere pagteren bewoond en gebruikt
wordt.
1320 RA Bred.544; fol.319r t/m 320r
17910331
Garrit Jan te Walvaert, weduwnaar van Aeltjen Abbink, legt over staat en inventaris van de gerede
goederen door hem en wijlen zijn ehevrouw bezeten geweest. Tot momberen over zijn 3
minderjarige kinderen, Theune-, Garrit- en Berendina te Walvaert worden aangesteld Teunis
Abbink en Jan Willem Mensink. Tussen Garrit Jan te Walvaert en de momberen is een magescheid
opgericht. Volgens deze overeenkomst behoudt de vader de vrije en volkomen eigendom van de
gehele inboedel des huises, levendige have, gezaaij, mist, mistregt, zoals dit op de inventaris
voorkomt; voorts zullen voor hem verblijven alle voordelige boedelschulden, waartegens hij
aanneemt te betalen alle schulden waarmee de boedel is bezwaard. Hij zal aan ieder kind geven, zo
haast het 20 jaar oud is, voor moeders goed een som van 39 guldens 5 stuivers 4 penningen.
Daarenboven zal voor de minderjarigen verblijven al het gene op de inventaris onder nr.10 vermeld
staat. De vader zal de kinderen onderhouden in eten en drinken, linnen en wollen, haar ter schole
laten gaan, ambagt laten leren en voor het overige met haer leven, als een vader omtrent sijne
kinderen verpligt is te doen. Contractanten verbinden tot nakoming van de overeenkomst hun
personen en goederen en in specie die goederen, so de vader in dezen zijn toegedeeld.
1321 RA Bred.449; fol.19r en v
17910519
Garrit ten Beitel en Geertruid Stemerdink, ehelieden, voorts Hendrik Siebink, verklaren uit hoofde
van verkoop regtens te cederen en over te dragen aan Teunis Meerdink en Trijne Lentsink
ehelieden, hun eigendommelijke plaatsjen en goed Helmerdink genaemd, gelegen in de buurschap
Meddeho, bestaande in huis, schoppe, hov-, bouw-, hooij- en weidegronden, hout en twieggewas,
plaggenvrede en inslagen van dien, zo en als het door comparanten is bewoond en gebruikt geweest,
conform de koopbrief d.d. 6-8-1790.
1322 RA Bred.449; fol.59v
17911110
Geertruid Leerink, weduwe, erfuitersche en boedelhoudersche van wijlen haar eheman Jan Berend
ter Heurne, verklaart uit hoofde van verkoop te cederen en in eigendom over te dragen aan Jan
Harmen Hesselink en Garritjen Dieterdink ehelieden, haar eigendommelijke stukke bouwland min of
meer groot een schepel gezaaij, op den Middelkamp in de buurschap Meddeho gelegen, enerzijds
naast het land van Harmen Landewer en anderzijds naast dat van Wander Gielink gelegen, een en
ander conform de koopbrief van 9-10-1790.
1323 RA Bred.461; fol.282v
17911115
Opdragt bij gifte onder de levenden, van het aen den huize Bredevoort, ten Hove Miste hofhorige
erve en goed Geesink door Mr.Jan Berend Roelvink als volmagtiger van Elizabeth Wansink aan
Gerhardus Kock, breeder bij acte voor een extraordinair Hofgericht gepasseerd en in het
hofprotocol te vinden .
1324 RA Bred.449; fol.63r t/m 64v
17911122
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Compareerde mr.J.B.Roelvink als volmr. van Elisabeth Wansink en exhibeerde een acte van cessie
bij gifte onder de leevenden, aan Gerhardus Kock (zwager van Elisabeth Wansink) van het aen den
Huise Bredevoord ten hove Miste hofhoorige erve en goed Geesink, met zijn onderhorige
bouwsteeden, behuizingen, landerijen, gronden, hout en houtgewassen en verdere ap- en
dependentien, gelegen in de buurschappen Meddeho en Huppel, voor eenen Wel Edelen
Hofgerichte van gemelde Hove Miste op 15-11-1791 gepasseert. Comparant verzoekt
protocollatie en registrature van deselve.
1325 St.Zutphen nr.353; fol.629v t/m 631r
17911222
Ontvangen van Gerhardus Kok te Groenlo woonachtig, 413 guldens 10 stuyvers en 6 penningen, in
voldoeninge van den 50en penning van het erve en goed Geesinck genoemd, met zijne onderhoorige
bouwsteden, Kempel Lomans, Meisters of Gropink, en half Hijinkhuisken, met de behuyzingen,
landerijen, gronden, hout en houtgewassen, in den kerspel Wenterswijk, buirschappen Meddehoe
en Huppel gelegen, aen den huize Bredevoort, ten Hove Miste hofhoorig, na geobtineerd hofheerlijk
consent, door Elisabeth Wansink, aan denzelven gedonateert, na behooren getaxeerd op 20676
guldens, en den 3 November 1791 ter camere van Haar Edele Mogende, de Heeren
Gedeputeerden getaxeert op... ƒ 413-10-6 .
1326 St.Zutphen nr.354; fol.771r t/m 772r
17920312
Ontvangen van Jan Albert ter Horst 1 gulden, in voldoeninge van den 50en penning van een vierde
part van een plaatsje Maas Drijhuis genaamd, onder Wenterswijk, Buurschap Meddehoe gelegen,
door het overlijden van zijne zuster Hendrina ter Horst, onder Wenterswijk voorgevallen, op hem
voorts Geert Nijenhuijs en Berendina ter Horst echtelieden, Albert Onnink en zijn vrouw Janna
Geertruid ter Horst, alle in en onder Wenterswijk woonachtig, ab intestato gedevolveerd en op den
3 November 1791 ter camere van Haar Edele Mogende, de Heeren Gedeputeerden getaxeert op
ƒ 1-:-: .
1327 St.Zutphen nr.354; fol.721r t/m 722r
17920717
Ontvangen van Geert Nijenhuijs 1 gulden 6 stuyvers en 10 penningen, in voldoeninge van den 50en
penning van een derde gedeelte van een plaatsje, onder Wenterswijk, Buirschap Meddehoe
gelegen, Maasdrijhuijs genaamd, door het overlijden van Jan Albert ter Horst, op zijne huijsvrouw
Berendine ter Horst, voorts Albert Onnink, en Janna Geertruijd ter Horst, alle wonende in en onder
Wenterswijk gedevolveerd, en den 6 Juny 1792 ter camere van Haar Edele Mogende,de Heeren
Gedeputeerden getaxeerd op ƒ 1-6-10 .
1328 RA Bred.544; fol.368v t/m 370r
17920920
Jan Hendrik Bruggers, weduwnaar van Johanna Harmina Mensink, overlegt staat en inventaris des
boedels. Tot mombaren over zijn minderjarige zoon Jan Worden aangesteld Berend Willem en
Garrit Willem Loitink. Maagscheid: Bij het overlijden van Johanna Harmina Mensink waren er nog
twee kinderen, waarvan het jongste (Janna Catharina) daarna is overleden; haar aandeel is weer op
de vader gedevolveert. De vader zal behouden het gehele goed Mensink, 4/5e in een stukke op de
Hijink Es, de gehele inboedel des huises, levendige have etc. en alle voordelige boedelschulden;
daar tegenover zal hij alle schulden betalen, waarmee de boedel bezwaard is. De minderjarige zoon
krijgt een stukke bouwland, min of meer 4 schepels gezaaij groot, gelegen op den Hijink es,
waarvan hij vanaf zijn 20e jaar de revenuen zal trekken; voorts krijgt hij dan 358 gl. 2 st. 14 penn.
neffens voor een douceur 141 gl. 17 st. 2 penn. Hij mag kiezen tussen het behouden van het
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bouwland of een uitkering van 500 gl. De vader zal voorts de zoon onderhouden in eeten en
drinken, linnen en wollen, etc.
1329 RA Bred.449; fol.170v en 171r
17930207
Jan Albert Boejink pro se en nomine uxoris Maria Boejink geeft te kennen dat d.d. 31-1-1793 met
deszelfs schoonvader L.Boejink over zijn praetensie wijders is geaccordeerd, waarbij die in dato 35-1792 gerigtelijk geconsigneerde 78-1-0 guldens aan de vader tot desselfs profijte heeft afgestaen
om bij hem genoten te worden. So versogte comparant dat de geconsigneerde penningen aen
opgemelde L.Boejink of desselvs volmachtiger Garrit Jan Boejink op de Hilte mogen worden
uitgesteld en de peindinge van 19-3-1792 ter protocolle geroieerd.
1330 RA Bred.449; fol.171r
17930207
Garrit Jan Boejink op de Hilte, in qualiteit als volmr. van Lammert Boejink, versogte dat ingevolge
op heden gepasseerde acte van Jan Albert Boejink de daarbij geconsigneerde penningen na aftrek
van gerichtsjura, ingevolge daar van op heden overgegeeven rekening tot dato deeses sig te saemen
bedraegende de somma van 26-19-0 guldens, aen hem mogen worden uitgeteld. Daarna is pro
resto 46 gulden 1 stuiver aan comparant in judicio uitgeteld.
1331 RA Bred.590
17930207
Aaltjen te Giffele, weduwe van Hendrik Jan te Voortwijs, legt inventaris over van de gerede en
ongerede goederen die zij met haar man heeft bezeten. Tot mombers over haar dochters Catharina
(8 jaar) en Geertruid (3 jaar) worden Lambartus en Berend Willem te Voortwijs aangesteld. Er zijn
al mombers over de minderjarige Fredrica Gesina te Voortwijs, dochter van wijlen Hendrik Jan te
Voortwijs en wijlen Catharina Broering, t.w. Hendrik Jan Broering en Garrit Jan Geurking. In de
inventaris belopen de onroerende goederen ƒ 4546-0-0, de gerede goederen
ƒ 960-19-0, de vorderingen ƒ 674-14-0, de schulden ƒ 2717-11-0 (waaronder wegens moeders
goed aan Frederica Gesina te Voortwijs volgens maagscheid d.d. 3-10-1780 ƒ 2500-0-0). Onder
de onroerende goederen bevindt zich het halve goed Beijers, bestaande in huizen, schoppen, hov-,
bouw-, hooij- en weidelanden, houtgewas, gelegen in buurtschap Meddeho met een waarde van ƒ
2000-0-0.Alles gaat in zuivere vrije eigendom naar Aaltjen te Giffele. Zij moet aan haar 2 dochters
en haar stiefdochter, zodra zij 20 jaren zijn, voor vadergoed elk ƒ 577-7-0 geven en haar vaders
kiste,klederen, linnen en wollen tot zijn lijf gehoord hebbende. De moeder zal haar kinderen en stiefkind onderhouden in eten en drinken, linnen en wollen na huizes vermogen en haar na haren staat ter
schole laten gaan.
1332 RA Bred.449; fol.193r t/m 194r
17930510
Geertruid Leerink, weduwe van Jan Berend Bemphuis op de Heurne, pro se en als moeder en
voogdesse van haar 5 minderjarige kinderen, en Janna Geertruid van Heurne, verklaren ter leen
opgenomen en ontfangen te hebben van Jan Derk Landewer in Huppel een capitale summa van 400
guldens, jaarlijks te verrenten met 3 guldens van ieder hondert, verbindende daarvoor hunne
personen gereede en ongereede goederen en speciaal hun eigendommelijk stukke bouwland, groot
ongeveer twee schepel gezaaij, gelegen op den Steurkamp in Meddeho, tussen de landen van
Landewer en Thijsman, met de daarbij gehoorende plaggenvreede, houtgewassen en verdere
appertinentien en gerechtigheden.
(N.B. 29-6-1799: Jan Derk Landewer verklaart voldaan en betaald te zijn).
1333 St.Zutphen nr.355; fol.627v t/m 628v
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17930624
Ontvangen van Elsken Uland, weduwe van Albert Kortschot op de Kolsteede, en Jan Kortschot,
beijde onder Wenterswijk woonende, 4 guldens en 16 stuijvers, in voldoeninge van den 50en
penning van het plaatsjen de Colstede, onder Wenterswijk in de Buurschap Meddehoe gelegen,
door het overlijden van haaren respectiven man en broeder, Albert Kortschot voornoemd, den 10
Maart laatstleden, daar ter plaatse voorgevallen, op hunlieden gedevolveerd, voorbehoudens
nogtans een ieder zijn recht, naar inhoud van de huwelijksvoorwaarden, en den 7n Juny 1793 ter
camera van Haar EdeleMogende de Heeren Gedeputeerden,getaxeerd op ƒ 4-16-0 .
1334 RA Bred.544; fol.406r t/m 407v
17940501
Gesina Hofkes, weduwe van Harmen Jan Mensink, legt over een staat en inventaris van deszelfs
gerede en ongerede goederen. Over haar 3 minderjarige kinderen, Willemina, Christina en Jan
Albert worden tot momberen aangesteld Berend Willem Mensink en Jan Willem Gellink.
Vervolgens wordt een magescheid opgericht, volgens hetwelk de moeder in eigendom zal behouden
het gehele goed Mensink c.a. in de buurschap Ratum gelegen, voorts de halfscheid van een
hooijmathe bij het Leurdijk in Meddeho gelegen en nog de gehele inboedel des huizes, levendige
have c.a.; voorts zullen voor haar verblijen alle voordelige boedelschulden en neemt zij aan alle
schulden waarmede deze boedel is bezwaard, te betalen. Zij zal aan ieder kind, zo haast zij 20 jaren
oud zijn, geven voor vaders goed ƒ 988-9-3 en voorts zullen voor hen verblijven hun vaders
klederen en linnen tot zijn lijf gehoord hebbende en voor de dochter Willemina nog de kaste.
1335 RA Bred.592
17950911
Maria Geertruid Dieterink, weduwe van Jan Willem Boejink wil zich in de tweede ehe begeven. Zij
heeft een minderjarige dochter Hanna Willemina Boejink, oud circa 5 jaar. Tot mombaren over deze
dochter worden aangesteld Hendrik Jan Boejink en Harmanus Boejink. De weduwe legt een staat
en inventaris van de boedel over, waarop geen onroerende goederen voorkomen. Magescheid: De
goederen zijn waard ƒ 256-14-0 en worden aan de moeder toegedeeld. Omdat de schulden ƒ 28716-12 bedragen kan aan de minderjarige niets voor vaders versterf worden toegezet.
1336 St.Zutphen nr.358; blz.527 en 528
17960528
Ontvangen van Derk Uwland, 20 guldens in voldoeninge van den 40en penning van een plaatsjen de
Kolsteede geheeten, bestaande in huijs, schoppe en verder getimmer, hof- bouw- hooij- en
weijdelanden, hout en twieggewassen, vreede en inslagen, onder Wenterswijk, buurtschap
Meddehoe geleegen, aangekocht van Elsken Uwland, weduwe van Albert te Corschot, alle onder
Wenterswijk woonachtig voor 800 guldens, op den 23 Meij 1796 ƒ 20-:-:.
1337 RA Bred.450; fol.104r en v
17961129
Abraham du Pré als volmr. van Anna Aleida Esseling, weduwe van Johan Hendrik Mellies
(volmacht te Vreden),verklaart uit hoofde van verkoop te cederen en in eigendom over te dragen
aan Hendrik-, Jan Berend-, Janna- en Gesiena Koks en hunne erven, haar goed en plaatsje Koks of
Kokshuis in de buurschap Meddeho met sijne behuisinge, onderhoorige landerijen, gaarde- en
weidegronden, inslagen en plaggen vrede, veeneboord, hout en houtgewassen, een en ander
conform koopbrief van 23-4-1789.
1338 RA Bred.594
17970208
nr.909: Harmen Tolkamp, weduwnaar van wijlen Janna Geertruid Sijbelink, wil hertrouwen. Hij
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heeft 7 minderjarige kinderen, te weten Janna (15 jaar), Harmina (11 jaar), Jan (9 jaar), Anna Maria
(7 jaar), Jan Hendrik (6 jaar), Bernardus (4 jaar) en Hendrica (een vierendeels jaars), waarover tot
momboiren worden aangesteld Hendricus en Jan Berend Sijbelink, oomen. Harmen Tolkamp geeft
over een staat en inventaris van de boedel. In de inventaris komt voor: Een gerechte vierde gedeelte
van het plaatsje Tolkamp, gelegen in de buurschap Meddeho en getaxeert ƒ 300-0-0.
Maagscheid: De onroerende goederen, gerede goederen en inkomende voordelige schulden
belopen .........……………………......…… ƒ 611- 2-0
de uitgaande lastige schulden belopen .......... " 351-12-0
------------zuiver overschot. ƒ 259-10-0
De vader krijgt het kwart gedeelte van het plaatsje Tolkamp en alle gerede goederen en inkomende
voordelige schulden en zal voorts de uitgaande lastige schulden betalen.
Aan de minderjarige kinderen zal voor moeder goed worden uitgekeerd een somma van 129 gl. 15
st., dus aan ieder afzonderlijk 18 gl. 10 st. 12 penn., en voorts de klederen en lijfsbehoor, tot wijlen
hun moeders lijf gehoort hebbende. De vader zal voorts de kinderen een behoorlijke opvoeding
geven.
1339 RA Bred.594
17970210
nr.910: Johanna Geertruid Sellink, weduwe van wijlen Jan Hendrik Bruggers op Mensink wil
hertrouwen. Tot mombaren over de minderjarige zoon Jan Hendrik Bruggers worden aangesteld
Everwijn Grotenhuis op Bruggers en Arnoldus Grotenhuis. De weduwe legt een staat en inventaris
van de boedel over, waarop o.a. het goed Mensink in buurschap Ratum, 4/5e deel van een stuk
bouwland min of meer groot 5 schepels gesaaij, gelegen op den Hijink esch in de buurschap
Meddeho en 1/3de deel van het goet en plaatse Leurdijk, met zijn onderhorige bouw-, hooij- en
weidelanden en verdere appertinentien, gelegen in de buurschap Meddeho.
Maagscheid: De gerede goederen hebben een waarde van ƒ 1945-0-0, terwijl de uitgaande lastige
schulden belopen ƒ 3234-6-8, zodat de schulden meer bedragen ƒ 1289-6-8. De moeder krijgt de
gerechte halfscheid van de ongerede goederen, de gerede goederen en de inkomende voordelige
schulden, waar tegenover zij van de uitgaande lastige schulden zal betalen de somma van 2589-134. Het kind krijgt: de gerechte halfscheid van de ongerede goederen en de klederen en lijfsbehoor
tot vaders lijf gehoort hebbende; van de uitgaande lastige schulden betaalt het
ƒ 644-13-8. De moeder belooft voorts aan haar zoon te zullen betalen 500 gl., die op hem door het
overlijden van zijn halve broer Jan zijn verstorven. Zij zal tenslotte haar zoon een behoorlijke
opvoeding geven.
1340 RA Bred.545; fol.113r t/m 117r
17970623
Anna Maria Laarberg is weduwe van Jan Hendrik Oostendorp, uit welk huwelijk 4 kinderen zijn
geboren, t.w. Tobias-, Garrit Jan-, Jan Hendrik- en Anna Geertruij Oostendorp; de weduwe is
voorts van het vijfde kind zwanger. Tot momboiren over de kinderen worden aangesteld Hermanus
Oostendorp en Tobias Halriet. Op de inventaris van de boedel komen voor:
Obligaties ad ƒ 175-0-0, contante penningen ad ƒ 33-12-0, een geringe inboedel des huises (zoals
mest en mestregt en gewas op de plaats Groot Oostendorp in Meddeho) ad ƒ 877-0-0, tesamen
uitmakende ƒ 1085-12-0. Hier tegenover staan de lasten ad ƒ 944-10-0. De moeder krijgt in
eigendom de voordelige obligatiën met de inboedel des huises nevens de bouwerie, mest en
mestregt, levendige have en vee; tot haar bezwaar komen de lastige schulden. Zij zal aan de
kinderen (incl.hetgene waarvan zij zwanger is) uitkeren een som van 100 guldens (dus aan elk,
wanneer het mondig geworden is 20 gulden) plus nog de contante penningen uit de boedel ad ƒ 3312-0. Van 500 schepels rogge (niet in bovenstaande inventaris-bedragen voorkomende) zal de
moeder de ene helft hebben en de kinderen zullen de wederhelft hebben; deze wederhelft zal ten
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behoeve van de kinderen worden verkocht en de penningen daarvan op interesse worden gedaan.
Er is voorts nog een hooijmaat groot 2 dagmaaijens in Meddehoe bij de Fliermaat gelegen, waarvan
de moeder de ene helft en de kinderen de wederhelfte krijgen. Tot voordeel en gebruijk der
kinderen zal voorts verblijven haar vaders kiste met desselfs nagelatene linnen en wullen kleederen.
De moeder zal tenslotte haar kinderen onderhouden in cost en kleeding en alle lichaamelijke
nootdruften en aan deselve een goede opvoedinge na haren stand besorgen.
1341 RA Bred.594
17970826
nr.927: Jan Teodorus van Dunnewolt, weduwnaar van Jacomina Bekkink, wil zich in een tweede
ehe begeven. Tot mombaren over zijn twee minderjarige dochters Johanna Hendrica (7 jaar) en
Barta Josina (2 jaar) worden aangesteld Derk Willem Berentschot en Gerrit Jan Havinkhorst. Jan
Teodorus van Dunnewolt legt staat en inventaris des boedels over, waarop o.a. een derde gedeelte
van het erve en goed Walvoort in de buurschap Meddo, een derde gedeelte van het goed de
Kolsteede in idem en een derde gedeelte van een zak- en bloedthiende bestaande in ses schepel
rogge en 3 schepel boekweit en den bloedthiend in 3 gl. en 3 st. 's jaarlijks, gaande uit het erve en
goed Dunnewolt in de buurschap Meddo.
Maagscheid: Alle ongerede en gerede goederen worden aan de minderjarige kinderen in volle
eigendom toegewezen, maar de vader behoudt voor de tijt sijns levens de vrije sitplaats voor hem in
de kerkenbank en het vrugtgebruik van alle ongerede goederen, tot de meerderjarigheid zijner
kinderen toe. Beide kinderen krijgen voorts een over- en onderbed met zijn toebehoor. De vader
zal tenslotte de kinderen onderhouden tot deze mondig zijn.
1342 RA Bred.594
17971129
nr.933: Berend Harmelink, weduwnaar van wijlen Catharina Maria Grootholt, is voornemens te
hertrouwen. Tot mombaren over zijn twee minderjarige kinderen worden aangesteld Antoni
Grootholt en Christiaan Harmelink. Berent Harmelink legt een staat en inventaris van de boedel
over, waarop o.a. een derde gedeelte van een perceel bouwland groot ongeveer 3 schepels gesaaij,
gelegen op den Buursen Esch in Meddo, en een derde gedeelte van een stuk bouwland groot
ongeveer 2½ schepels gezaaij, gelegen in Meddo naast aan de landerijen van het erve Harmelink,
het Beste moeders stukke genaamd.
Maagscheid: De vader zal hebben de ongerede goederen, getaxeert op ƒ 283-0-0, de gerede
goederen, getaxeert op ƒ 1085-10-0, de voordelige boedelschulden ad ƒ 550-0-0, terwijl hij zal
betalen de lastige boedelschulden ad ƒ 141-15-0. De vader zal aan zijn zoon Gerrit Jan Harmelink
geven, als deze komt te trouwen ƒ 200-0-0 en aan de dochter als deze komt te trouwen ƒ 235-00. De vader betaalt aan hen als ze meerderjarig worden of als ze komen te trouwen ƒ 240-17-8,
dus elk ƒ 120-8-12. De kinderen krijgen voorts het lijfsgehoor van haar overleden moeder. De
zoon, en bij vooroverlijden de dochter, zal op het erve Harmelink bij de vader kunnen introuwen en
de bouwerije en de inboedel kunnen overnemen, waarvoor aan de vader niet meerder zal behoeven
te worden betaald als 450 guldens. De vader zal tenslotte de kinderen onderhouden in eten en
drinken etc.
1343 RA Bred.461; fol.285r
17981030
Schuldbekentenis groot ƒ 900-.-. door Jan Maas en Janna Geertruit Siebink ehelieden, aan Teunes
Mierdink en Triene Lensink ehelieden op het goed Helmerdink in Meddeho, onder speciaal verband
van 1o.Een hooijmaathe groot vier dagmaajens geleegen langs de zoogenaamde Dunnewolder of
Jonkers Esch, aan de eene zijde schietende aan de Nijenhuijser maathe de Schut of Mors genaamd,
en aan de andere kant aan de Hellenbulten, 2o.Een stuk bouwland groot een schepels gezaaij,
gelegen aan de eene kant naast het land van geldschieteren, en aan de andere zijde naast Seevinks
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land, 3o.Een dito stukke bouwlandt groot drie schepels gezaaij, geleegen aan de eene zijde naast
voors.n Seevink land, en aan de andere kant naast het land van comparanten, breeder bij acte van
den 30 Octobr.1798. (Gerojeert bij acte van den 17e Maij 1806 teste voluntair protocolle)
1344 RA Bred.596
17990514
nr.980: Hendrik te Giffele, weduwnaar van Geertken Roskamp, is voornemens zich in tweede ehe te
begeven. Hij heeft een minderjarige zoon Teunes van 2 jaar. Hij legt een staat en inventaris van de
boedel over, waarop onroerend goed:
1e.Het erve en goed Roskamp met zijn onderhorige bouw en weidegronden, inslagen, plaggenvrede,
hout en twijggewas, het daarop staande getimmerte en 3 gesitten in de kerk te Winterswijk, in de
buurschap Meddo, getaxeert op ƒ 4000-0-0;
2e.Een achtste gedeelte van de caterstede de Stegge in Ratum, geschat op ƒ 200-0-0 en drie vierde
parten van het plaatsjen Hoebink met zijn onderhoorige landerien, houtgewassen, timmeragie etc. in
Meddo gelegen, getaxeert op ƒ 800-0-0.
Magescheid: De totale waarde van de goederen bedraagt ƒ 5542-17-0; dit gaat alles in volle
eigendom over aan de vader. De nadelige schulden, na aftrek van de voordelige schulden, bedragen
ƒ 1252-0-0. Na aftrek hiervan van de som des boedels competeert aan de minderjarige zoon
Teunes ƒ 2145-8-8 plus hetgeen van moeders kleederen is gekomen ad ƒ 114-12-0. De vader
verbindt zijn ongerede en gerede goederen met de belofte hetgeen de onmondige competeert aan
deze bij meerderjarigheid te zullen uitkeren. De vader zal tenslotte het kind onderhouden in eeten,
drinken etc.
1345 RA Bred.451; fol.163r t/m 164v
17990605
Jan Maas en Janna Geertruid Siebink echtelieden, wonende op het erve Siebink in Meddehoe,
verklaren na versogt en geobtineert consent des Capittels van Vreeden d.d. 3-6-1799, wegens ter
leen opgenomen penningen schuldig te zijn aan Jan Willem Seevink en Harmina Harmelink
echtelieden, op het goed Seevink in Meddehoe wonende, een capitale summa van 600 guldens,
jaarlijks te verrenten met 4 guldens van ieder hondert. Zij verbinden hiervoor hunne personen en
goederen, speciaal het hun in eigendom toebehorende erve en goed Siebink, als huis en
getimmertens, het daaronder gehorende goed Bijvank, met alle de hof-, bouw- en weijlanderijen,
plaggen en zichtvreeden, hout en boomgewassen.
(N.B. Geroyeerd d.d. 5-4-1805).
1346 RA Bred.451; fol.175r en v
17990629
Geertruid Leerink, weduwe van Berend Bemphuis op de Heurne, geassisteerd met haar zoon Jan
Hendrik ter Heurne en deze laatste ook voor zich zelf en tezamen caverende voor hunne dogters en
susters Anna Maria-, Janna Hendrica-, Christina- en Aaltjen ter Heurne, verklaren uit hoofde van
verkopinge rechtens te cederen en overtedragen aan Berend Willem Landeweer in Huppel, een stuk
bouwland groot ongeveer 2 schepel gezaaij, gelegen op den Steurkamp in Meddeho tussen de
landerijen van de Landewer en dat van Thijsman, met de daarbij gehorende plaggenvreede,
houtgewassen en verdere appertinentien.
1347 RA Bred.188; fol.29r t/m 30v
18000225
Jacobus Boumeester, wonende te Eybergen, geeft te kennen dat Jan Stammers, wonende in
Meddeho, heeft bekent van comparant ontvangen te hebben 20 aamen genever, bedragende te
zamen met de vaten, en daarbij inbedongen uitgaand recht, een summa van ƒ 1403-10-0.
Comparant heeft slechts ontvangen ƒ 150-0-0 en heeft dus nog tegoed ƒ 1253-10-0. Daarvoor
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heeft Jan Stammers verbonden zijn persoon en goederen conform 't eygenhand schrift daar van
afgegeven d.d. 6-1-1800. Comparant verzoekt en doet nu peyndinge op en aan alle gerede
goederen van Jan Stammers, bestaande in koper, tin, linnen en wollen, bedden en beddegoed,
klederen, meubelen en huijsgerak, levende have en vhee, bouwerij en bouwgereedschappen, koorn
gedorst en ongedorst en voorts op 't ongerede als
1.op 't goed Stammers, bestaande in huis, hoff, schoppe en den Stammerskamp, en alle verdere
bouw- en weijdelanden, hout en houtgewassen daaronder en bij gehorende, gelegen in de buurschap Meddeho, aan Jan Stammers en huisvrouw toestendig en door dezelve gebruikt en bewoond;
2.op een gerecht ¼e part van 't plaatsjen Wormerskamp met de daarbij en onder gehorende hoff,
bouw-, hooij- en weijdelanden, gelegen in Meddeho, zo 't zelve aan bepeindetes toestendig is.
(N.B. Geroyeert bij acte van 23-8-1800).
1348 RA Bred.545; fol.222v t/m 224r
18000328
Berend Willem Gribbroek, weduwnaar van Maria te Kempel, legt een staat en inventaris des
boedels over. Tot mombaren over het minderjarige kind Jan Hendrik Gribbroek (oud 3/4 jaar)
worden aangesteld Jan Willem te Kempel en Jan Bartus Loijtink. Magescheid: het totaal van de
boedel bedraagt volgens taxatie .................................................. ƒ 871-16-0
de lastige uitgaande schulden bedragen ...…………….....……... " 232- 6-8
_________
zuiver overschot.. ƒ 639- 9-8
De vader krijgt in volle en vrije eigendom alle gerede goederen en effecten en de inkomende
schulden des boedels; hij neemt te zijnen laste de uitgaande lastige schulden. De zoon krijgt, zo haast
hij meerderjarig is geworden of eerder mocht komen te trouwen, voor moeder goed een som van ƒ
319-14-12 en de klederen en lijfsbehoor tot zijn moeders lijf gehoord hebbende. De vader belooft
voorts de zoon een behoorlijke en christelijke opvoeding te geven. Breder aan de liasse num.997.
1349 RA Bred.451; fol.202r t/m 205r
18000915
Garrit Hendrik Helders en Garritien ter Horst echtelieden, wonende op het goedt de Horst in
Meddehoe, geven te kennen dat, aangezien hunnen jaaren van dag tot dag accresseren, zij hun
leeftijdt rustiger en met minder beslommering door willen brengen. Daarom verklaren zij in vollen en
privativen eijgendom te cederen en overtegeven aan hunnen neev Jan Albert Loijtink, bij hun van
zijne kindsheidt af aan hebbende ingewoond en alnoch woonende, alle hun gereede goederen soo
op het goed de Horst gevonden worden, als inboedel des huizes, huijslinnen, bedden en beddegoed,
koper, tin, blik, ijser, aart, glas, porcelain en houtwerk, leevendige havhe, bouwgereedschappen,
gezaaijen, mest en mestrecht, gedorst en ongedorst koorn, hooij, strhoo, keukenprovisie, niets
uitgezondert dan alleenig het beijenhuisje met de daar in te vindenen beijen en korven, voorts hun
uitstaande contante penningen met de daarop verschulde en noch te lopene renthe, en hun
lijfstoebehoor, welk een en ander hun leevenslang in bezit zal blijven en pas na haar beijder dood
meede in het genot van J.A.Loijtink geraeken zal. Comparanten transporteren mede hun ongereede
goederen, als naementlijk den zogenaamde Steenkamp bij het goed de Horst, en een stukke land op
den Horster esch het Snijdersland genaamd. Een en ander geschiedt tegen uitkering door
J.A.Loijtink van 800 guldens, te betalen geheel of ten deele zoo als zij zullen benoodigdt zijn en
goedvinden, en tot zo lang te verrenten met 2 guldens van iedere hondert, eventueel nae verkiezing
van hen hoger te bepaelen mits nooit booven de 4 guldens procento te berekenen. Wanneer de
erlegging geheel of ten deele niet geschied, zal het overschot nae beider dood vervallen aan hun
landrechtelijke erfgenaemen, dezen J.A.Loijtink daar meede onder begreepen. Wanneer J.A.
Loijtink zich in den egten staat begeeft en comparanten niet wel met die vrouw harmoniëren en zij
daarom van huisvestinge en leevens onderhoud willen veranderen, zal J.A.Loijtink hen jaerlijks
betaelen een kostgeldssom ad 50 guldens en in cas van een van beider overlijden alsdan 25 guldens.
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J.A.Loijtink moet hen de tijdt huns beider leevens zoo in gezondheid, krankheid als gebreeken
onderhouden in eeten en drinken en wat wijders tot onderhoudt van hunne standt mogte nodig zijn.
Compareert J.A.Loijtink en bedankt zijn oom en moeij voor de gedaene cessie met belofte om
preciselijk in allen opzigten aan den inhoud dezer acte te zullen voldoen.
1350 RA Bred.545; fol.230v
18001006
Maria Geertruid Dieterdink, weduwe van Jan Willem Dulmes, overlegt een staat en inventaris des
boedels. Omdat de boedel boven de waarde bezwaard is kan Maria Geertruid Dieterdink aan haar
twee minderjarige kinderen Jan Willem en Janna Dieterink niets voor vaders versterf toezetten. Tot
momboiren over de minderjarige kinderen worden aangesteld Jan Deterdink en J.D.Meijnen.
Breder aan de liasse num.1813.
1351 RA Bred.451; fol.210v en 211r
18001025
Henriecus Lutgerus Craaijvanger en Henrieca Wissink ehelieden, verklaren wegens geleend geld
schuldig te zijn aan Jan Derk Wissink een somma van 1600 guldens, jaarlijks te verinteressen tegen
4 procent, verbindende daarvoor hunne personen gerede en ongerede goederen en speciaal 2/3e
gedeelte van de garv en bloedigen thiende uit het erve en goed Lammerdink in Meddeho.
(N.B. Geroyeerd 24-12-1804).
1352 RA Bred.452; fol.89r en v
18010509
Jan Berent Hijink en Engele Mierdink ehelieden, verklaren in eenen steeden, vasten en
onwederroepelijken erfcoop te cederen, transporteren en overtedragen aan Jan ten Bosche en
M.M.S. van Öpen ehelieden, hun in eigendom toebehorende huis, schoppe en wheere de Kloese
genaamt, met ongeveer 2 schepel gesaaij goordengront bij het opgemelde huis,naast het buecksvelt, voorts nog een eijken busken, bestaande in eijkenboomen an het buecksvelt, dan nog drij
stuken boulant op den Slippercamp naast malkanderen, groot ongeveer 7 schepel gezaaij naast dat
van Tuenis te Slippe en J.W.van Eerden, alsmede nog 5 schepels geseij boulant en 2 schepel gezaaij
goordenlant bij malkanderen op den Goorkamp genaemt, naast dat van Tuenis te Slippe en den
Harmelink dijk, dan nog een hoekjen plaggenvreede so afgepaalt is in Harmelink goor naast dat van
Tuenis te Slippe, alles in de buurschap Meddeho gelegen.
1353 RA Bred.452; fol.107v t/m 108v
18010627
Tuenis Lukenhuis en Jenneken Greupink ehelieden op Lukenhuis in Meddeho, maken testament op.
De langstlevende zal alle des eerst gestorvenen zijne of haare natelatene ongerede en gerede
goederen, gelden en effecten, klederen en lijfstoebehoor, actien, crediten en debiten, tot zijnen of
haren dood toe tuchtswijse en na tuchtsrechten blijven bezitten en behouden. Na dode van de
langstlevende zal de boedel in twee gelijke delen vererven, edog verklaarde de tweede comparante
uit haare halfscheid of uit de halfscheid welke op haare erfgenaemen zal komen te devolveren, te
praelegateeren aan haaren broeder Jan Albert Greupink een summa van 100 guldens en zulks
onvermindert zijne erfportie.
1354 RA Bred.545; fol.278v t/m 282 v
18010630
Harmen Jan Tenkink, weduwnaar van Johanna Hendrika Arentsen, legt over staat en inventaris van
de boedel bij hem en wijlen zijn ehevrouw bezeten. Tot voogden over de onmondige kinderen Jan-,
Garrit- en Roelof Tenkink worden aangesteld Roelof Arentsen en Willem te Gussinklo, ooms.
Volgens het opgerichte magescheid behoudt de vader de ongerede goederen, waaronder het
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Scholtengoed Tenkink in Ratum en verder o.a. het 1/9e gedeelte van het goed Rouwkamp in de
buurschap Meddho.
1355 RA Bred.452; fol.114v t/m 115v
18010709
Arend Bloemena en Christina ter Woers ehelieden, Jan ter Woers en Engele Teesselink ehelieden,
Hendricus ter Woers en Elisabeth Winkels ehelieden, Christiaan Woers, Derk Meerdink pro se en
de rato caverende voor Albert Lensink in qlt. als mombers over de innocente Maria ter Woers,
voorts Egbert Scholink en Trijne ter Woers ehelieden, verklaren uit hoofde van verkoop te cederen
en in eigendom over te dragen aan Jan Berend Wessels en Berendina Eimers ehelieden voor de
eene helft en aan Jan Derk Landeweer en hunne erven voor de andere helfte, hun eigendommelijke:
1.1/8e gedeelte van Meerdink in de buurschap Hengsel;
2.1/32e gedeelte van het goed Hagen in Meddeho en Klumpers Hagen genaamd;
3.1/32e van Sicking in de buurschap Corle;
welke door dode van harer moeij Elisabeth ter Woers is vervallen, met derselver huijsen, schoppen,
hof-, bouw- en weidelanden, inslag en sigtvreede, bosch en boschgronden, veene en turfplassen,
een en ander conform de koopbrief van heden.
1356 St.Zutphen nr.363; blz.232 en 233
18010711
Van Jan Willem Wessels, voor de eene helft, en Jan Derk Landeweer voor de andere halvscheid,
beide onder Wenterswijk woonagtig ƒ 10-:-: in voldoeninge van den 40n penning van de volgende
ongereede goederen, als o.a. 2do. 1/32 part van het goed Haagen, ofte Klumpers hagen genaamd, in
de buurtschap Meddehoe, etc., aangekocht van Arend Bloemena en Christina ter Woerst,
echtelieden, Jan ter Woerst en zijne huisvrouw Engele Teesselink, onder Haaxbergen, dan nog
Hendricus ter Woerst en Elisabeth Winkels, echtelieden, Christiaan Woerst, wijders Derk Meerdink
en Albert Leusink, als momberen over de innocente Maria ter Woerst, te Rekken, en eindelijk
Egbert Scholink, en Trijne ter Woerst echtelieden, onder Delden woonagtig, voor f 400-:-:, den 9
July 1801 ...ƒ 10-:-: .
1357 RA Bred.452; fol.116v en 117r
18010718
Hermanus Wansink of Woerst, wonende onder Rekken, verklaart in eenen steeden, vasten en
onwederroepelijke erfkoop te cederen, transporteren en overtedragen aan Jan Willem Wessels in
Dorpboer en Jan Derk Landewer in Huppele, ieder de helfte van verkopers eigendommelijke ¼e
part van het erve en goed Meerdink in Hengsel, 1/8e part van erve en goed Hagen, Klumpers Hagen
genaamd in Meddeho en 1/8e part van erve en goed Sikkink in Corle, conform coopcedul d.d.
heden opgericht.
1358 St.Zutphen nr.363; blz.234 en 235
18010723
Van Jan Willem Wessels, en Jan Derk Landeweer, ieder voor de helft, en beide onder Wenterswijk
woonende ƒ 20-:-: in voldoeninge van den 40n penning; o.a. 2do. een agtste gedeelte van het goed
Haagen of Klumpers Haagen genaamd, mede aldaar in de buurtschap Meddehoe gelegen,
aangekogt van Harmanus Warnssink, of Woerst, in Rekken woonagtig, voor ƒ 800-:-: den 18 Julij
1801 .............. ƒ 20-:-: .
1359 RA Bred.545; fol.311r
18011128
Request van Maria Elisabeth Thieenk, weduwe van Jan Simmelink, als moeder en wettige
voogdesse van haar bij voornoemde eheman verwekte dochter Johanna Aleida Hendrica Simmelink
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om het deze en requestrante toebehorende huis, schuure en hof daaragter en wheere bij dien,
staande in het dorp Winterswijk in de Meddehose straat tussen of naast de huizen van Salomon
Simmelink en van Willem Hendrik Wenink te mogen verhypotheceren.
1360 RA Bred.529
18020112
Compareerde Teunis Wilterdink op de Slippe (in Meddo) en Willemina te Slippe ehelieden, dan nog
Jan Berend te Slippe, de eerste comparant wel ziekelijk van lichaam, dog gezond van zinnen en
verstand en de twee laasten gezond van lichaam en zinnen, overwegende de sekerheid des doods en
de onzekere tijd en uure van dien; Verklaarden uit hunnen eigen en vrijen wille, zonder iemants
inductie of persuasie, te raaden te zijn geworden malkanderen of den eenen den anderen, te
tuchtigen in alle hunne ongereede en gereede goederen, gelden en effecten, actien, crediten en
debiten, niets over alles uitgesondert ten einde den beiden langstleevenden van hun comparanten alle
de ongereede en gereede goederen, gelden en effecten, als vooren vermeld,van den eerst
afstervende tot haaren dood toe, tuchtswijse en na tuchtsrechten, zullen blijven bezitten en behouden, en zoo ook bij overlijden van een tweeden van comparanten, den derden of langstlevende van
comparanten dien aligen gemelden boedel, tot zijnen of haaren dood toe, tuchtswijze en na
tuchtsrechten zal blijven bezitten en behouden, malkanderen of den eenen den anderen, daar in
tuchtigende, bij en kragt deezes; Begeerende en ordonneerende den comparanten dat, bij doode
van den langstleevenden die goederen van comparanten zullen devolveeren en vererven op die
geene of hunne erven, welke op de respective sterfdagen van de comparanten, daar toe, na
landrechten, de naaste waaren, en door de wet tot erfgenaam of erven geroepen wierden. Willende
en begeerende de comparanten soo sampt, als ieder in het bijsonder, dat bij hun overlijden, deeze
hunnen uitdrukkelijken wille en begeerte, door hunne respective erfgenaamen, stiptelijk, zal worden
agtervolgt en nagekoomen en dezelve zal stand grijpen en effect sorteeren, zoo als in rechten, best
zal kunnen bestaan. Met verzoek van protocollatie en registratuure deezes.
(N.B. Idem in inv.nr.452, fol.176r t/m 177v).
1361 St.Zutphen nr.364; fol.244v
18020412
Van Hendrik te Giffel ƒ 15-:-: in voldoeninge van den 40n penning van een hooijmaathe het Kromme
Meeken genaamd, met het houtgewas daar omheen staande, onder het kerspel Wenterswijk, in de
buurtschap Meddeho kennelijk gesitueerd, aangekocht van Jan Derk Roskamp op Hofkes, beijde in
voorschreven kerspel woonagtig, voor ƒ 600-:-: den 10 April 1802 .. ƒ 15-:-:.
1362 St.Zutphen nr.364; fol.250v
18020512
Van Jan Hendrik Smalbroek ƒ 26-5-: in voldoeninge van den 40n penning van een onverdeeld een
derde gedeelte van het erve en goed Leurdijck, met zijn behuisinge, bouw- hooij- gaerden- en
weijdegronden, inslagen, plaggenvreede, houtgewassen, onder behoorende stukken land op het
Amsveld, veen en kerkgesitten, onder de buurtschap Wenterswijk in meddehoe gelegen, aangekocht van Jan Hendrik Bouwmeesters en Geertjen Sellink, echtelieden, te zaamen onder
Wenterswijk woonachtig, voor ƒ 1050-:-: den 24 April 1802 ...............ƒ 26-5-: .
1363 RA Bred.452; fol.271r t/m 272r
18020723
Jan Maas op Sijbink en Janna Geertruid Sijbink ehelieden, geven te kennen dat Garrit Jan
Laarbergh in onderscheidene summen en aan onderscheidene crediteuren voor en ten behoeve van
de comparanten heeft betaald een capitale summa van 2000 guldens; zij verklaren deze som aan
hem schuldig te zijn, jaarlijks te verrenten met 4 guldens van ieder honderd, verbindende daarvoor
hunne personen gerede en ongerede goederen en speciaal het hofhorige erve en goed Sijbink en
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bijgehorende plaatsjen Bijvank, met alle zijne ondergehoorende bouw-, hooij-, gaarden- en
weidegronden, behuizingen, houtgewas, veene, inslaagen en plaggenvreede, gelegen in de buurschap
Meddeho. Een en ander geschiedt met consent van het Hooggraaflijke Capittel te Vreden d.d. 127-1802.
1364 RA Bred.188; fol.161v t/m 162v
18030331
Jan Derk Meijnen geeft te kennen dat Jan Hendrik Bouwmeesters in Miste bij obligatoir handschrift
van 1-5-1801 heeft bekent aan comparant schuldig te weesen een summa van 150 guldens, jaarlijks
te verrenten met 3 guldens van het hondert. Het capitaal is door Jan Hendrik Bouwmeesters wel
erlegt, dog is denzelven debet gebleeven een jaar rente ad 4 guldens 10 stuivers. Voorts is hij aan
comparant verschuld een summa van 9 guldens wegens 2 jaeren rente van een capitaal ad 150 guldens verscheenen geweest op 1-5-1801 en 1802 luid obligatoir handschrift. Omdat comparant geen
voldoening van deze bedragen kan verkrijgen voelt hij zich genooddrongen om te doen en te
versoeken peindinge en affectatie op en aan een gerecht
1/3e gedeelte van het goed en plaatsjen Leurdijk met zijne behuizinge, ondergehorende bouw-,
hooij-, gaarden- en weidegronden, gelegen in de buurschap Medeho, aan Jan Hendrik
Bouwmeesters en ehevrouw toebehorende.
(Geroijeert bij acte van den 3-5-1803).
1365 RA Bred.453; fol.156r t/m 157v
18030503
Jan Hendrik Bouwmeisters en Geertjen Zellink ehelieden bekennen ingevolge gedaane verkoopinge
en voldoeninge van de volle koopspenningen in een steeden, vasten en onwederroepelijken erfkoop
te cederen en overtedragen aan Jan Hendrik Smalbraak wonende op Mensink in de buurschap
Raatum, een onverdeeld 1/3e gedeelte van het erve en goed Leurdijk met zijne behuijzinge,
ondergehorende bouw- hooij- gaarden- en weijdegronden, inslagen en plaggenvreede, houtgewas,
ondergehorende stukken lands op het Arris veld, veene, kerkengezitten en verdere appertinentien,
gelegen in de buurschap Meddeho. Een en ander conform de koopbrief d.d. 24-4-1802.
1366 RA Bred.453; fol.169r t/m 170v
18030512
Ernst Willem van Albach bekent wegens opgenomen en wel ontfangene penningen schuldig te zijn
aan Jan Harmen Kortemans en Engele Osendarp ehelieden en erven een summa van 1400 guldens,
te verrenten met 3½ dier gelijke guldens, verbindende zijn persoon en goederen, gerede en
ongerede, speciaal zijn eigendommelijke gedeelte van het erve Grevink so als hetzelve van den
bouwman Jan Alissen gebouwt word en onder sijne pacht behoort, gelegen in de buurschap
Meddo.
1367 RA Bred.453; fol.244r t/m 246r
18030716
Mr.J.B.Roelvink als bevolmagtigde van de conventuaalen of van het Clooster Groot Boerlo in
Munsterland, bekent dat zijn principalen d.d. 18-7-1802 onder approbatie van het Departementaele
Bestuur van Gelderland, aen Hendrik Willink Abrahamsz. te Wenterswijk verkogt hebben een
zeekeren schepel en geld thiende, gaende uit de goederen en erven Simmelink, Wesselink,
Voortman, Wanders, Groot en Klein Poelhuis in de buurschap Meddeho, Boeijink en Lefferdink in
de buurschap Ratum, een en ander conform de koopbrief d.d. 18-7-1802.
1368 RA Bred.188; fol.195v t/m 197r
18031006
Derk Beulink en J.H.Schuurman geven te kennen dat zij op 13 en 16 Maij 1803 van den Oud16 november 2006
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Burgemeester Davit Wijgink en ehevrouw hebben gekocht voor 300 guldens een stukjen land
buijten het dorp Wenterswijk tussen de landerijen van comparanten gelegen. Comparanten hebben
Wijgink verzocht de koopbrief te willen tekenen, ten einde daer op den veertigsten penning te
kunnen voldoen, doch Davit Wijgink en huisvrouw hebben dit niet alleen verweigerd, maar ook de
koopspenningen niet willen ontfangen en vervolgens behoorlijk transport van dat verkogte te doen.
Daarom voelen comparanten zich genoodzaakt om met consent van het Gerechte arrest te doen op
en aan het goed de Horst, met die daer onder gehorende bouw- en wijdelanden in Meddho
geleegen. Comparanten tellen in het gerecht de koops- penningen ad 300 guldens over.
1369 RA Bred.454; fol.5 v t/m 7r
18040204
Jan Willem Wessels en Berendina Embers ehelieden, verklaren uit hoofde van gedane verkopinge en
bekoomene voldoeninge van de volle verkoopspenningen te cederen en overtedragen aan Jan Derk
Landewer in Huppel hun eigendom aan de volgende ongereede parceelen:
1.1/8e en 1/32e gedeelte van het erve en goed Meerdink in de buurschap Henxel;
2.1/16e en 1/32e gedeelte van het erve en goed Sikkink in de buurschap Corle;
3.1/16e en 1/32e gedeelte aan het goed Hagen, gelegen bij Scholtenhuis in de buurschap Meddeho;
en wel deze percelen met hunne behuijzingen, ondergehoorende landerijen, gronden, houtgewas en
verdere appertinentiën.
1370 RA Bred.454; fol.84r t/m 85r
18040508
Albertus ter Haar, weduwnaar van Jacoba Alferdink, voor zich en als vader en voogd van zijn
minderjarige dochter Berendina ter Haar; Frederik Groothuis en Johanna Wansink ehelieden; Garrit
Willem Alferdink en Johannes Olminkhof als voogden over de minderjarigen Willemina-, Christina-,
Grada- en Jan Willem Wansink, kinderen van wijlen Berend Wansink en Jacoba Alferdink;
verklaren uit hoofde van gedaene verkoping en bekoomene voldoening van de volle
koopspenningen, te cederen en overtedragen aan Jan Hendrik ten Haagen in Meddeho een
onverdeelt gerecht 1/8e gedeelte van het goed en erve Hagen, gelegen in Meddeho, met zijne
ondergehoorende landerijen, behuizingen en verdere appertinentiën, zoo door den kooper en
cessionaris bewoond en gebruikt word. Voorts worden nog andere goederen, niet in Meddo
gelegen, verkocht. Een en ander conform koopcedulle van 5-12-1803.
1371 RA Bred.188; fol.259r en v
18040511
Garrit Jan Meijrink, wonende te Wenterswijk, geeft te kennen dat hij te vorderen heeft, wegens ter
leen gegeven penningen, van Jan Bartus Loitink, wonende op het goed Kempel in de buurschap
Medouw, een somme van 68 guldens 5 stuivers met de daarvan verlopen interessen conform
schuldbekentenis van 1-11-1802. Comparant verzoekt tot consequering van deze somme benevens
van vergoeding der onkosten, peindinge op en aan alle de gerede goederen, toebehorende aan Jan
Bartus Loitink of desselfs ehevrouw, en wel in specie op het gezaai op en mestregt van de landerijen
en gaardengronden door de bepeinden in hure gebruikt wordende.
1372 RA Bred.188; fol.259v en 260r
18040511
Jacobes Boeienk onder Wenterswijk geeft te kennen dat hij te vorderen heeft van Jan Bartus
Loitink op het goed Kempel in Medouw, een som van 15 guldens (op 5-11-1801 20 gulden geleend, waarop betaald 5 gulden). Comparant verzoekt ter voldoening van deze 15 gulden en
vergoeding der onkosten peindinge op en aan alle de gerede goederen van Jan Bartus Loitink of
desselfs ehevrouw en wel in specie op het mestregt van en gezaai op de landerijen, door bepeinden
bebouwd wordende.
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1373 RA Bred.188; fol.260r en v
18040511
Jacobes Boeienk onder Wenterswijk geeft te kennen dat hij te vorderen heeft van Jan Bartus
Loitink op het goed Kempel in Medouw, een som van 4 gulden wegens 2 jaar verlopen interessen
van een capitale somme ad 50 gulden door de comparant aan J.B.Loitink opgeschoten. Comparant
verzoekt ter bekoming van deze interessen benevens van vergoeding der onkosten, peinding op en
aan alle de gerede goederen van den debiteur of desselfs ehevrouw en wel in specie op het gezaai
op en mestregt van de landerijen, door bepeinden bebouwd wordende.
1374 RA Bred.188; fol.260v en 261r
18040511
Berend Hendrik Kleijn Poeles, wonende onder Wenterswijk, doet peinding op en aan alle de
gerede goederen, toebehorende aan Jan Bartus Loitink op Kempel in Medouw of aan desselfs ehevrouw en wel in specie op het mestregt van en gezaai op de landerijen door bepeinden bebouwd
wordende, zulks om te bekomen assecuratie en praeferentie voor de voldoening eener somma van
46 guldens, welke de debiteur van den comparant voor gepraesteerde borgtogt heeft aangenomen
op 25-6-1804 te betalen. De comparant neemt aan deze peinding in cas van voldoening op den
verschijnsdag op te heffen. Vorengenoemde schuld ad 46 gulden betreft een paard dat J.B.Loitink
heeft gekocht van H.te Stroete, waarvoor Berend Hendrik Kleijn Poeles borge is geworden.
1375 RA Bred.454; fol.106r t/m 107r
18040604
Mr.A.H.Hummelinck als volmr. van vrouwe C.A.Rasch, weduwe van D.Wijginck, bekent in eenen
steden, vasten en onwederroepelijken eijgendom te cederen en overtedragen aan Harmen Tolkamp
en Henderse Pasman ehelieden, de onverdeelde halfscheid aan de katerstede of plaatsjen Tolkamp,
gelegen in de buurschap Meddo, met alle daartoe gehorende ap- en dependentiën, op den voet en
zodanig als deze halfscheid door comparants principalinne en wijlen haar eheman is bezeeten, en aan
haar bij boedelscheidinge aanbedeelt, zulks conform de koopbrief van 8-8-1803.
1376 RA Bred.454; fol.114r t/m 115v
18040609
Derk Scholten op den Ascher en Johanna Stoverink ehelieden; Derk Scholten caverende voor
Henders Stoverink weduwe van Jan Hendrik Stoverink; Jan Sweers en Hendrica Stoverink
ehelieden; Jan Willem Henneckes op Elferdink en Cathrina Elferdink ehelieden; bekennen uit hoofde
van gedane verkoopinge en bekoomene voldoeninge van de volle koopspenningen o.a. te cederen
en overtedragen aan Jan Hendrik ten Hagen op het Haagen in de buurschap Meddeho een
onverdeelt 1/32e gedeelte aan het goed het Haagen, geleegen bij Scholtenhuis in Meddeho, met zijne
behuizinge, ondergehorende bouw-, hooij-, weide- en gaardengronden, houtgewas en verdere
appertinentiën. Voorts worden goederen in Henxel en Corle aan anderen verkocht.
1377 RA Bred.454; fol.155r t/m 156r
18040721
Garrit Wanders en Berendina Poelhuis ehelieden, hun verstand en sinnen volkoomen magtig,
exhibeerden aan desen Gerechte dit beslooten en versegeld papier, waarin vervat en inbeslooten is
hunne laaste uiterste wille en dispositie over hun boedel, willende dat na hun overlijden of na doode
van de eerstafstervende door hunne erfgenaamen stiptelijk zal worden agtervolgd en nagekoomen.
1378 RA Bred.454; fol.165r t/m 166r
18040818
Anthonij Heulters en Lijse Assink, weduwe van wijlen Christiaan Heulters, voor haar zelven en voor
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haar 6 kinderen bij Christiaan Heulters verwekt, verklaren uit hoofde van gedaane verkoopinge en
bekoomene voldoeninge van de volle koopspenningen, te cederen en overtedragen aan Beerend
Willem Landewer in Huppel:
1.een onverdeeld 1/16e deel van het goed Meerdink in Henxel;
2.een onverdeeld 1/32e deel aan het goed Haegen bij Scholtenhuis in de buurschap Meddeho;
3.een onverdeeld 1/32e deel van het erve en goed Sikkink in Corle;
met hun behuizingen, ondergehorende bouw-, hooij-, weide- en gaardengronden, hout,
houtgewassen, inslaagen en plaggenvreede.
1379 RA Bred.188; fol.285v t/m 286v
18040822
Berend Hendrik Kleijn Poeles uit de buurschap Medouw, Jacobus Boeienk uit Medouw en Garrit
Jan Meijrink te Winterswijk geven te kennen dat zij op 11-5-1804 met peinding hebben geprocedeerd op de gerede goederen van Jan Bartus Loitink op Kempel in Medouw. Omdat de debiteuren
in gebreke zijn gebleven de vorderingen van comparanten te betalen, verzoeken comparanten nu
bedoelde goederen in bewaring te nemen en na voorafgegane publicatien op donderdag in den
volgenden week in het publiek, ten overstaan van het geregte, te distraheren (=publiek verkopen).
Door het gerecht worden de gerede goederen op de Kempel in bewaring genomen en wordt de dag
van distractie vastgesteld op donderdag 30 augustus a.s.
1380 RA Bred.188; fol.286v t/m 287v
18040825
Garrit Willem Loitink, Jan Aalbert Loitink, Berend Loitink en Gezina Kempel, wonende in de
buurschap Medouw onder Wenterswijk, verklaren zich als borgen te constitueren en diensvolgends
te verbinden hunner personen en goederen, voor de prompte voldoening van zodanige praetensien,
welke van wegen Jan Bartus Loitink op Kempel in Medouw aan Berend Hendrik Kleijn Poeles en
Jacobus Boeienk beiden uit Medouw en Garrit Jan Meijrink te Wenterswijk competeren, en tot
welker bekoming de laatsgenoemden met peinding hebben geprocedeerd, belovende deze
praetensien met alle de daar op gelopene onkosten binnen de tijd van 6 weken aan de crediteuren te
betalen.
Berend Hendrik Kleijn Poeles, mede voor zijn schoonzoon Jacobus Boeienk, voords Garrit Jan
Meijrink verklaren met de hier boven gestelde borgtogt genoegen te nemen, en verzoeken de
bewaring der gerede goederen van J.B.Loitink en ehevrouw op te heffen.
1381 RA Bred.188; fol.287v t/m 288v
18040827
Garrit Willem Loitink en Gezina ter Kempel, wonende in Medouw, verzoeken peinding op en aan
alle de gerede goederen en speciaal op het gezaai en mestregt der landerijen bebouwd wordende
door Jan Bartus Loitink en ehevrouw, wonende op Kempel in de buurschap Medouw, en zulks om
hier door te bekomen secutiteit tegen alle schaden en kosten, welke zij als borgen voor den
voorzeiden J.B.Loitink en ehevrouw, voor Berend Hendrik Kleijn Poeles, Jacobus Boeienk in
Medouw en Garrit Jan Meijrink in Wenterswijk zouden kunnen lijden. Zij nemen verder aan deze
peinding kost en schadeloos op te heffen, wanneer zij van wegen bepeinden schavergoeding
bekomen of op een andere wijze bij deze borgtogt geen schade lijden.
1382 RA Bred.454; fol.182v t/m 183v
18040928
Jan Stammers en Gesina te Stroete ehelieden, bekennen wegens ter leen opgenomene en ontvangen
penningen schuldig te zijn aan hun broeder, zwager en schoonzuster Harmen Stammers op Nijenhuis
en Willemina Janna Nijenhuis ehelieden, een somma van 1200 guldens, jaarlijks te verrenten tegens
3 guldens van elke hondert guldens. Zij verbinden hiervoor hun personen gereede en ongerede
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goederen en in specie hun ¼e gedeelte aan het Wormskamp, bestaande in 4 stukken bouwland,
waarvan drie geleegen zijn eenerzijds naast het veld en andersijds naast het land van Gradus
Keveskamp en één op de zogenaamde Korte Voore naast Luikenhuis, voorts min of meer een dag
gras maijens tusschen de hooij- of grasgronden van Jan Willem ten Hagen op Schoppers en Gradus
Keveskamp, alle percelen gelegen op den Wormskamps kamp in de buurschap Meddeho.
(N.B. Geroyeert bij acte van 30-5-1809).
1383 RA Bred.454; fol.235r en v
18041213
Frerik Wennink en Harmina Hennekes ehelieden, bekennen na genoegzame voldoeninge der volle
koopspenningen in eenen steden vasten en onwederroepelijken erfkoop te cederen en overtedragen
aan Jan Willem ten Hulsen en Janna Harbers ehelieden, 1/3e gedeelte van den Voelendijks gaarden
genaamd, en wel het derde gedeelte naast het gemeene veld gesitueerd, gelegen in de buurschap
Meddo, een en ander conform de koopbrief van 25-2-1804.
1384 RA Bred.454; fol.235v t/m 236v
18041219
Johannes Rathmer en Franciska Cramer ehelieden, wonende te Wenterswijk, verklaren ter
voldoening aan art.4 der Publicque verpagting van het uitsluitend recht tot het houden eener Bank
van Leening, waarvan comparant op 3 december l.l. is pagter gebleven, te verbinden hun lieder
personen en goederen, speciaal een huis where bij dien en agtergelegen hoff in Wenterswijk in de
Misterstraat, stellende daarvoor bovendien tot borge de persoon van Jan Willem Roordink in de
buurschap Meddeho wonende, die verklaart deze borgtogt aan te nemen.
1385 RA Bred.454; fol.241r en v
18041224
Scholte Jan Derk Wissink, wonende in de buurschap Zwolle in den Rigterampte te Beltrum,
drostambte van Borculo, bekent voldaen en betaelt te zijn van een capitaal van 1600 guldens met de
renten vandien, als deszelfs zwager en zuster Henricus Lutgerus Craaijvanger en Henrica Wissink
ehelieden, wonende aan het Zwilbroek in Munsterland op 25-10-1800 van comparant hebben
opgenomen en daarvoor hebben verbonden hun eigendommelijke toebehorende 2/3e gedeelte van
den garf- en bloedigen thiende uit het erve en goed Lammerdink in de buurschap Meddeho.
1386 RA Bred.454; fol.241v en 242r
18041224
Jan Derk Wissink, volmr. van Henricus Lutgerus Craaijvanger en Hendrica Wissink ehelieden,
verklaart voor een seekere summa gelds in eenen steden vasten en onwederroepelijken erfkoop te
hebben verkocht en overgedragen aan Hermanus te Stroet en Aaltjen Mensing ehelieden, wonende
te Meddeho, zijn principalen eigendommelijk 2/3e gedeelte van den bloed- en garftiende uit het erve
Lammerdink in de buurschap Meddeho.
1387 RA Bred.189; fol.2v t/m 4v
18050329
Harmina Harmelink pro se en als weduwe, erfuiterse en boedelhouderse van wijlen haar eheman Jan
Willem Seevink, geeft te kennen dat Jan Maes op Siebink en Janna Geertruid Siebink ehelieden,
wonende op het erve en goed Siebink in Meddeho, bij schuldbekentenisse van
5-6-1799 aan comparante en wijlen haar eheman bekend hebben schuldig te weezen een summa
groot 600 guldens hollands geld, te verrenten jaerlijks met 4 gelijke guldens van ieder hondert. Jan
Maes en ehevrouw hebben daarvoor verbonden hunne persoonen en alle hunne goederen en
speciaal het erve en goed Siebink, als huijs en getimmertens, het daar onder gehoorende goed
Bijvank, met alle de hof-, bouw- en wijlanderijen, plaggen en zichtvreeden, hout en boomgewassen.
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Comparante heeft van Jan Maes en ehevrouw te vorderen een summa ad 120 guldens wegens 5
jaren rente (1800 t/m 1804) en heeft daarvan langs minnelijke weg geen voldoening kunnen krijgen.
Comparante is geïnformeert, dat Jan Maes en ehevrouw junne gereede goederen en effecten aan
anderen hebben gecedeert. Zij vind zig nu genoodzaakt te verzoeken om een dag, tijd en plaats tot
publicque distractie van het goed Siebink en het daar onder gehorende goed Bijvank, hofhorig aan
het capittel te Vreeden, om het in het openbaar en aan de meestbeidende te verkopen.
Het geregt stelt de dag van distractie vast op donderdag 9-5-1805.
(N.B.De weduwe Sevink heeft bij acte van 5-4-1805 roijement gedaan van het verband en capitaal
cum intresse en kosten, versoekende tevens dat de executie geen voortgang mogt gewinnen).
1388 RA Bred.454; fol.315r en v
18050405
Garrit Jan Bruggenkamp en Clasina Einink ehelieden, bekennen uit hoofde van gedaene verkopinge
en bekoomene voldoeninge van de volle koopspenningen te cederen en overtedragen aan Jan
Beernink op Hijink en Willemina Klein Rasink ehelieden, een stuk bouwland op den Hijink esch in
de buurschap Meddeho, tussen het land van Albert Hijink, den voetpad van Grol na Wenterswijk
en de beeke gelegen, waer aan de weduwe Hijtkamp voor 1/7e gedeelte is geëigend en aen haar
1/7e van het erve toebehoort.
1389 RA Bred.454; fol.327v
18050503
Engelbartus te Cronnie, Garrit Hendrik te Cronnie en Jenneken te Cronnie verklaren door haren
vader voldaan en betaald te weezen ieder voor een summa van 10 gulden 18 stuiver en 4 penningen
wegens hun moeders versterf, bij maagscheid d.d.22-4-1789 toe- en aangedeelt.
1390 RA Bred.454; fol.328r t/m 329r
18050503
Jan Berend te Cronnie en Christina Rooks ehelieden, op de Cronnie in Meddeho, verklaren wegens
in baren gelde ter leen ontfangen penningen schuldig te weesen aan Dominus Engelbert Abbink
predicant te Groenlo, een summa van 1600 guldens, jaarlijks te verrenten met 4 guldens 10 stuivers
van ieder hondert. Zij verbinden hiervoor hunne personen en goederen en speciaal hun
eigendommelijke goed en plaatsjen de Cronnie met zijne behuizinge, ondergehorende bouw-,
gaarden-, hooij- en weidegronden, gelegen in de buurschap Meddeho, tussen de gronden van
Lammerdink, Wamerdink, Bruggers en verdere aengelandetens, alsmede een stuk bouwland groot 2
schepel gezaaij, gelegen op den Hijink esch in Meddeho, tussen het land van de goederen Bruggers
en Hijink.
1391 RA Bred.546; fol.182r t/m 183v
18050614
Beerend Willem Lemmenes, weduwnaar van Maria Geertruid Dieterink, bouwman op het goed
Dieterink in de buurschap Meddeho, geeft een staat en inventaris van de boedel over. Tot momboiren over de 2 minderjarige kinderen Jan Berend (4 jaar) en Jan Aalbert Lemmenes (2 jaar) worden
aangesteld Jan Harmen Hesselink en Jan Derk Duven. Er zijn voorts nog voorkinderen, nl. Hanna
Willemina Boejink (14 jaar) en Jan Willem (8jaar) en Janna Maria Dulmen (6 jaar), de eerste uit ene
eerdere ehe en de twee laatstgenoemden uit een tweede echt door zijn overledene ehevrouw bij
andere ehemannen verwekt. Alle goederen op de inventaris voorkomend onder de nrs.1 t/m 6
worden voor ƒ 284-6-0 aan de vader (c.q. stiefvader) in volle vrije eigendom toegedeeld. Na aftrek
der boedelschulden competeert iedere minderjarige voor moeders versterf ƒ 4-15-15 2/5.
Daarenboven worden de wullen en linnen kleederen aan de minderjarigen overgegeven. De vader
zal tenslotte de kinderen onderhouden en alimenteren. Breder aan de liasse num.2097.

16 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 308 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Oud Rechterlijk Archief 1533-1811

1392 RA Bred.455; fol.19r t/m 20r
18050704
Elizabeth Warnsink weduwe van Lammert Welmerdink; Jan Derk Landewer; voorts Berend Willem
Landewer en Gesina Esink ehelieden; bekennen uit hoofde van gedane verkopinge en bekomene
voldoeninge van de volle koopspenningen te cederen en overtedragen aan Jan Hendrik ten Haagen
op het Haagen in Meddeho, een onverdeeld 1/8e en 1/16e gedeelte van het goed en plaetsjen het
Haagen genaamt, gelegen in de buurschap Meddeho, met zijn ondergehoorende bouw-, gaardenen weidegronden, hout en houtgewassen, een en ander conform koopbrief van 15-5-1805.
1393 RA Bred.546; fol.197r t/m 200r
18050803
Harmanus Holkenborgh, weduwnaar van Janna Illeberg, geeft over staat en inventaris des boedels.
Over zijn minderjarige zoon Jan Willem (in 't 8e jaar) worden tot mombaren aangesteld Antonie
Bloemendaal en Garrit Groot Oostendorp. Maagscheid: De vader behoudt o.a. in eigendom "een
halfscheid van een hooijmaete de Flier maete genaemd, min of meer groot twee dagmaayens,
gelegen met de eene sijde naast de hooijmaete van Garrit Groot Oostendorp en met de andere sijde
naest het gemeene veld" in de buurschap Meddeho en ander onroerend goed, voorts de gehele
inboedel des huises etc. De vader neemt voorts aan de lastige schulden te zullen betalen.
De minderjarige zoon krijgt voor moeder goed de andere halfscheid van de Fliermaete en van ander
onroerend goed. Zo haast het kind 20 jaar oud zal zijn krijgt het uitgekeerd ƒ 4-19-8 en zal voorts
aan hem verblijven ƒ 62-1-0, als waer voor de kleederen tot zijn moeders lijv behoord hebbende in
't openbaar verkogt zijn. De vader zal tenslotte de zoon onderhouden in eeten en drinken etc.
Breder aan de liasse num.3007.
1394 RA Bred.189; fol.26r t/m 27r
18051106
Garrit Willem Loytink en Jan Derk Sellink pro se en als man en voogd zijner ehevrouwe Gesina te
Kempel, geven te kennen dat Jan Bartus Loitink op Kempel in Meddeho aan de 1ste conmparant en
aan de ehevrouw van de 2de comparant bij obligatoir handschrift d.d. 26-10-1805 bekend heeft
verschuld te weesen eene summa van 330 guldens, wegens door hen gedane betalingen aan Berend
Hendrik Klein Poelhuis, Jacobus Boeijink en Garrit Jan Meijerink in augustus en september 1804.
Omdat comparanten zijn geïnformeerd dat de boedel van Jan Bartus Loijtink op Kempel met
meerdere schulden is beswaard, vinden zij zig genooddrongen om landrechtens peindinge te
verzoeken op en aan alle de gereede goederen en effecten van J.B.Loijtink en ehevrouw op het
goed Kempel in Meddeho voorhanden, als inboedel des huises, leevendige haave, bouwerije en
bouwgereedschappen, gesaijen, mest en mestregt, gedorst en ongedorst koorn en wat verder onder
het gereede behoort om door middel van dien betaalinge te erlangen van voorensgemelte summa ad
330 guldens.
1395 RA Bred.546; fol.223v t/m 225v
18051213
Jan ten Beitel, weduwnaar van Harmina Wesselink, wonende op het goed en erve de Hoeve in de
buurschap Meddo, geeft over een staat en inventaris des boedels. Tot momboiren over de 3
minderjarige kinderen Antoon (8 jaar), Jan Berend (circa 6 jaar) en Garrit Jan (2 jaar) worden
aangesteld Jan Hindrik Wesselink en Johannes ten Beitel. Maagscheid: Alle gerede goederen ad
ƒ 1052-7-0 gaan in volle en vrije eigendom naar de vader; de voordelige schulden, na aftrek van de
nadelige schulden, bedragen ƒ 667-10-0. Van het totaal ad ƒ 1719-17-0 competeert ieder der
minderjarigen voor moeders versterf ƒ 286-12-13 1/3. Voor het overige worden de minderjarige
kinderen aan de ongerede percelen genoteerd ieder voor een zesde gedeelte beregtigd te zijn '). De
kinderen krijgen voorts de kleederen van linnen en wullen en kiste en kaste van de moeder. De
vader tenslotte zal de kinderen onderhouden in eeten en drinken etc. Breder aan de liasse
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num.3022.
') N.B.Volgens inv.nr.461 o.a. "en wel namentlijk het 1e parceel in dezen drosten ambte buurschap
Meddeho kerspel Wenterswijk geleegen in zijn geheel een vijfde portie van het goed en erve de
Hoeve genaamd."
1396 RA Bred.455; fol.136v t/m 137v
18051228
Jan Derk Wissink voor zich en als volmr. van desselfs zuster Anna Marija Wissink, laast weduwe
van J.H.Janssen; voorts desselfs zuster Christiena Wissink, mitsgaders desselfs zwager en zuster
J.W.P.Hofman en Willemiene Wissink ehelieden; bekennen tegen voldoening der coopspenningen in
eenen steden vasten en onwederroeplijken eijgendom te cederen en over te dragen aan Jan Willem
Elferink en Triene Elferink ehelieden, de cavenstede Wennink in Meddeho gelegen, bestaande in
huis en gaarden en den daarbij gelegen halven Braakgaarden, voorts een hooijmaatjen liggende an
het Boeijnck Blik en eindelijk het Wormenbroek liggende met de ene zijde an den Kolsteder Kamp
en de andere zijde naast den Lammerdink en Boeijnck Bos, een en ander conform koopbrief van
28-4-1804.
1397 RA Bred.455; fol.167v en 168r
18051231
Jan Philip van Albach, wonende te Groenlo, voor zich en als volmr. van desselvs vader Ernst Willem
van Albach en desselfs zuster Anna Maria van Albach en van desselfs broeders Joachim Hillebrand
en Bernardus Melchior Antonius van Albach, verklaart in eenen steden vasten en onwederroepelijke
eijgendom te cederen en overtedragen aan Jan Harmen ten Hagen in de buurschap Meddo, 1/3e
gedeelte van 't erve en goed het Hagen in Meddeho, een en ander conform de koopbrief van 1-101805.
1398 RA Bred.455; fol.195r en v
18060401
Jan Stammes bekent voldaan te zijn van alsodane capitaal ad 1000 guldens en daarop verlopene
interesse als wijlen Harmen te Stroete en wijlen Elijsabet Nijenhuis ehelieden van den comparant
hebben opgenomen d.d. maij ongeveer 1782, waarvoor verbonden was het plaasjen Weijenboom
in de buurschap Medehoe.
1399 RA Bred.455; fol.195v t/m 196v
18060401
Jan Willem te Stroete, voorts Berent Wormskamp weduwnaar en boedelhouder zijner ehevrouw
Hinders te Stroete en als vader en voogd zijner kinderen daarvoor caverende, Johannes Hondeling
caverende voor zijn absente vrouw Fenne Maria te Stroete, Warnerus te Stroete caverende voor
zijn absente vrouw Anna Grootbreederink, dan laastelijk Berendina te Stroete geassisteerd met
Abraham du Pré als regtens, bekennen in eenen steeden vasten en onwederroeplijken erfkoop te
cederen en over te dragen aan Jan Aalbert Greupink en Jan te Kortschot en Harmina Gielink
ehelieden, de plaas of steede het Weijenboom genaamd, gelegen in de buurschap Meddo, met
aldaar op staande getimmerte, hout en twijggewas en daaronder gehorende bouw-, hooij- en
weilanden, inslagen en plaggenvreden, een en ander conform koopbrief van 7-8-1805.
1400 RA Bred.455; fol.225v t/m 226v
18060531
Jan Willem Lukenhuis op Nijenhuis en Janna Cathrina Nijenhuis ehelieden, Albert Greupink, Garrit
Jan Dulmers en Janna Greupink ehelieden, Willem te Slippe en Berendina Greupink ehelieden,
Hendrik Kruisselbrink en Gesina Greupink ehelieden, bekennen uit hoofde van gedane verkopinge
en bekomene voldoeninge van de volle koopspenningen te cederen en overtedragen aan Jan
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Lenderink het goed en plaatsjen Lukenhuis, gelegen in de buurschap Meddeho, met sijne
behuijsinge, bouw- en gaardenland, plaggenvreede en verdere appertinentiën, een en ander conform
de koopcedulle d.d. 30-7-1805. Voorts nog verkoop aan Anna Schutte van een stuk bouwland ad
één molder gesaaij op het Hilhenloo in Huppel en Dorpbuurschap.
1401 RA Bred.455; fol.239v t/m 241v
18060705
Jan Maas op Sijbink en Janna Geertruid Sijbink ehelieden, verklaren wegens in baren gelde
ontfangen penningen en aan Gerrit Jan Laarberg en aan Teunis Meerdink op Helmerdink t.b.v.
comparanten geëxpromitheerde summen, schuldig te weesen aan Jan Albert te Straake op
Colenbarg en aan Jan Albert Esselink in Meddeho te samen een som van 2000 guldens, jaarlijks te
verrenten met 4 gulden en 10 stuivers van ieder hondert. Zij verbinden daarvoor hun personen en
goederen en met konsent van een Hoog Grafelijke Capittel te Vreeden het hofhoorige erve en goed
Sijbink met zijne behuisingen, onder en bij gehoorende bouw-, hooij-, gaarden- en weidegronden en
mede daar bij en onder gehoorende goed en plaatsjen Bijvank, gelegen in de buurschap Meddeho.
1402 RA Bred.455; fol.249v t/m 251v
18060719
Jan Stammers en Gesiena te Stroete ehelieden, wonende in Meddeho, bekennen schuldig te zijn aan
Jan ten Bosch en H.H.S. van Eupen ehelieden, wonende te Lichtenvoorde, wegens op den
30-12-1805 gehoudene afrekening en liquidatie eene capitale summa van 1800 guldens, jaarlijks te
verrenten met 4 guldens van iedere hondert. Zij verbinden daarvoor hunne personen en goederen, in
specie hun eigendommelijke plaatsjen Stammers in de buurschap Meddeho, met alle daar onder
gehoorende bouw-, hoff- en hooijgronden en getimmer daar op staande.
1403 RA Bred.455; fol.278v
18060912
Derk Schreurs voor zich en voor zijn absente ehevrouw Maria Keveskamp, verklaart uit hoofde van
verkoop en ontvangene koopspenningen te cederen en over te dragen aan Hendrikus Stammers en
Hendrika Hulshof ehelieden, hun eigendommelijke stuk bouw- en gaardengrond het Braenbosch
genaamd, gelegen in de buurschap Meddeho in het zogenaamde Masterveld, een en ander conform
de koopbrief van 25-8-1806.
1404 RA Bred.189; fol.58v en 59r
18061120
Garrit Willem Loijtink en Jan Derk Sellink pro se en als man en voogd sijner ehevrouwe Gesina te
Kempel repeteren hun op 6-11-1805 gedaane peindinge op en aan alle de gereede goederen en
effecten van Jan Bartus Loijtink op Kempel en ehevrouwe. Omdat de debiteuren de summa, bij
peindinge gemelt, niet hebben voldaan verzoeken comparanten tot vervolg van die peindinge
aanheeringe van en aan de gereede goederen en effecten van J.B.Loijtink en ehevrouwe op Kempel
in Meddeho.
1405 RA Bred.455; fol.315v t/m 316v
18061230
Jan Hofkes en Maria ten Cate ehelieden, wonende te Wenterswijk, verklaren dat aan hen bij
magescheidinge over de boedel van wijlen hun schoonmoeder en moeder Geertruid Walien weduwe
van Abraham ten Cate, mede te Wenterswijk gewoond hebbende, opgericht tussen comparanten
ter eene en wijlen hun zwager en broeder Matthijs ten Cate, gewoond hebbende te Amsterdam, ter
andere zijde d.d. 7-3-1778, o.a. zijn toegedeeld een aantal ongerede goederen, waaronder voorzover het de buurschap Meddo betreft- den soogenaamde Schuurink tiende gaande uit het erve
Schuurink, jaarlijks betaald wordende met drie guldens en drie stuivers.
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1406 RA Bred.546; fol.323v t/m 325r
18070528
Willem te Slippe, weduwnaar van Berendina Greupink, wonende op het Gaffelershuysjen in de
buurschap Meddeho, overlegt staat en inventaris des boedels. Tot momboiren over de twee minderjarige kinderen Janna (14 jaar) en Jan Hendrik (12 jaar) worden aangesteld Albert Greupink en
Garrit Jan Dulmes als naaste bloedverwanten. Magescheid: Alle goederen, op de inventaris onder
de nrs. 1 t/m 6 genoteerd, gaan in volle en vrije eigendom over aan de vader voor de som van ƒ
126-0-0. De minderjarige kinderen krijgen ieder ƒ 24-12-6. De kinderen krijgen bovendien de
linnen en wullen klederen tot het lijf van de moeder gehoord hebbende en den weevgetouw. De
nadelige en voordelige schulden blijven ten schade en ten bate van Willem te Slippe. Deze belooft
voorts de kinderen tot hun meerderjarigheid te zullen onderhouden en alimenteren. Breder aan de
liasse num.3074.
1407 RA Bred.546; fol.328r t/m 329v
18070613
Willem Hoenink, weduwnaar van Janna Nijenhuis, wonende op het Hoenink huisje in de buurschap
Meddeho, overlegt staat en inventaris des boedels. Over de twee minderjarige kinderen Christiaan
(13 jaar) en Frederik Jan (6 jaar) worden tot momboiren aangesteld Albert Boeijink en Jan
Wennink onder Eijbergen, so meede Berend Willem Boeijink, aan de minderjarigen het naast
verwant. Magescheid: de gerede goederen zijn waard......................................... ƒ 371-10-0
de uitgaande lastige schulden bedragen........ " 156-15-8
_________
zuiver overschot.. ƒ 214-14-8
Aan de vader worden alle gerede goederen toegedeeld, waar en tegens hij te zijnen laste de
uitgaande lastige schulden neemt. De kinderen krijgen, zodra zij meerderjarig zijn geworden, of
eerder komen te trouwen, voor moeder goed ieder ƒ 53-13-10. Voorts zal aan de minderjarigen
verblijven een kleerkast benevens de klederen en lijfsbehoor, tot wijlen hun moeders lijf gehoord
hebbende. Breder aan de liasse num.3077.
1408 RA Bred.546; fol.347r t/m 349r
18070904
Eliesabeth te Brummelstroete, weduwe van Albert Boeijink, wonende op het goed de Hilte in de
buurschap Meddeho overlegt staat en inventaris des boedels. Tot momboiren over de 4
minderjarige kinderen Wander (13 jaar), Hendrik Jan (10 jaar), Beerend Willem (7 jaar) en Aleida
(3 jaar) worden aangesteld Jan Beholts en Garrit Willem Loijtink. Magescheid: De gerede goederen
en effecten des boedels en inkomende voordelige schulden bedragen................. ƒ 2133-18-0
de uitgaande lastige schulden bedragen........... " 65-12-0
__________
zuiver overschot. ƒ 2068- 6-0
Aan de moeder worden in volle eigendom toegedeeld alle gerede goederen, levendige have,
bouwerije, gezaaijen, mest en mestrecht, inkomende voordelige schulden en contante penningen. Zij
zal tot haar private laste nemen de uitgaande lastige schulden des boedels. Aan de 4 minderjarige
kinderen zal, zo haast zij meerderjarig zijn geworden of eerder komen te trouwen, voor vaders
versterf worden uitgekeerd ƒ 1044-3-0 dus aan ieder ƒ 261-12-0. Aan de kinderen zullen voorts
verblijven de klederen en lijfsbehoor tot haar vaders lijf gehoord hebbende. Bij oversettinge van de
huishoudinge en bouwerije op het goed de Hilte zal één van de 4 minderjarige kinderen met
goedvinden van de eigenaar dit kunnen en mogen overnemen. De moeder zal voorts de kinderen
een behoorlijke en christelijke opvoeding geven. Breder aan de liasse num.3089.
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1409 RA Bred.456; fol.114v t/m 118r
18071022
Jan Hendrik te Voorde als erfuiter en boedelhouder van wijlen Hendrica te Voorde, exhibeerde
maagscheidinge tussen hem en de overige erfgenamen van Hendrica te Voorde d.d. 10-10-1807
opgericht. Het betreft het magescheid opgericht tussen Jan Hendrik te Voorde wonende onder
Groenlo en Anna Maria Mensink ehelieden; Teunes te Voorde wonende in Ellewijk onder Vreeden
en Fenne Maria Bekamp ehelieden; Enneken te Voorde weduwe van Derk Grevink en haar
kinderen Jan Hendrik-, Johannes- en Grada Grevink; Garrit Jan Goossens en Janna te Voorde
ehelieden; Hendricus Reijerdink op de Braake onder Borculo en kinderen Hendricus- en Gerrit
Reijerdink en Jacob Reijerdink onder Borculo; over de boedel van wijlen Hendrica te Voorde.
Uit de opgemaakte inventaris is gebleken dat de ongerede en gerede goederen volgens taxatie niet
toereikend zijn tot betaling van de lastige schulden. Toch is besloten om de boedel van gemelte nicht
Hendrica te Voorde niet te repudieeren. De gerede goederen en effecten zijn geveild om daaruit de
lastige schulden deels te voldoen.
Het goed en plaatsje het Voorde met zijne behuisinge No.47 en bouw-, hooij-, weide- en
gaardengronden, gelegen in de buurschap Meddeho, valt toe aan:
1.Teunis te Voorde voor 1/6e gedeelte;
2.Enneken te Voorde en kinderen tesamen voor 1/3e gedeelte, wordende het 1/6e gedeelte van Jan
Hendrik te Voorde door deze aan Enneken te Voorde en kinderen gecedeerd en overgedragen;
3.Gerrit Jan Goossens en Janna te Voorde voor 1/6e gedeelte;
4.Hendricus Reijerdink op de Braake voor 1/3e gedeelte, wordende het 1/6e gedeelte van Jacob
Reijerdink kracht dezes door hem aan zijn broer Hendricus Reijerdink op de Braake gecedeerd, op
conditie dat Hendricus Reijerdink zijn broer Jacob Reijerdink zal na zig neemen en verplegen en
huisvesten en na zijn dood zal laten begraven.
1410 RA Bred.456; fol.124v en 125r
18071110
Garrit Hendrik te Boveld en Berendina Cobs ehelieden, wonende te Bredevoord, verklaren uit
hoofde van gedane verkopinge te cederen en overtedragen voor 195 guldens aan Jan Willem te
Boveld of Boeijink, wonende op het Ooldhuis in de buurschap Corle, een onverdeeld 1/6e gedeelte
van het goed en plaatsjen het Illebargh met sijne behuising No.48, onder- en bijgehorende bouw-,
hooij-, weide- en gaardegronden en verdere appertinentien, gelegen in de buurschap Meddeho, een
en ander conform de koopcedulle van 14-7-1807.
1411 RA Bred.189; fol.78r t/m 79r
18071203
Garrit Willem Loijtink geeft te kennen dat hij met en nevens Jan Derk Sellink pro se en als man en
voogd sijner ehevrouwe wijlen Gesina te Kempel, d.d. 6-11-1805 met peindinge heeft
geprocedeert op en aan alle de gereede goederen en effecten van Jan Bartus Loijtink en ehevrouwe
op Kempel in de buurschap Meddeho, gevolgd door aanheeringe op 20-11-1806. Comparant is
geïnformeert dat Jan Derk Sellink voor sijn aandeel of halfscheid van de bij peindinge geëischte
summa door Jan Bartus Loitink is gecontenteert en voldaan. So wil comparant om redenen en tot
conservatie van sijn recht bij het Gerichte hebben versogt verwekkinge van sodaenige peindinge en
aanheeringe als comparant op 6-11-1805 en
20-11-1806 op de gereede goederen en effecten van Jan Bartus Loijtink en ehevrouwe heeft
gedaan, om door middel van dien voor comparants aandeel betaalinge te erlangen.
1412 RA Bred.456; fol.194r en v
18080219
Jan Willem van Eerden voor zich en voor zijn vrouw Gesina Lefferdink, geeft te kennen dat zijn
swager Jan Berend Lefferdink op de Straake op 2-3-1807 is overleden en dat deszelfs
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nalatenschap eenig en alleen op sijne ehevrouw als universeele erfgenaame is gedevolveerd. Hij
verzoekt behoorlijke registrature en dat de ongerede parcelen ten naame van hem comparant en
sijne ehevrouw mogten worden gebragd, als het goed de Straake No.82 in de buurschap Huppel en
een onverdeeld ¼e gedeelte van het erve en goed Groot Wamerdink met sijne behuisinge No.25,
ondergehorende gaarden, landerijen en appertinentien, gelegen in de buurschap Meddeho.
1413 RA Bred.456; fol.197v t/m 204v
18080224
Jan Berent Hilbelink en Dela Elink ehelieden, Jan Esselink op Honders en Johanna Geertruid Elink
ehelieden, Gradus Esselink en Johanna Berendina Elink ehelieden, samen schoonkinderen, kinderen
en erfgenamen van wijlen scholte Garrit Jan Elink en Deva Hesselink, ehelieden in der tijd gewoond
hebbende op het erve en goed Elink in de Dorpbuurschap van Wenterswijk, verzoeken opening van
het besloten testament van vader en schoonvader Garrit Jan Elink (weduwnaar van Deva Hesselink)
d.d.19-5-1804. Comparanten hebben een magescheid opgericht d.d. 19-2-1808, waarbij zij
genoegen nemen met de in het testament aangegeven scheiding en verdeling des boedels, o.a.
behelzende:
a.De oudste dogter Dela Elink krijgt het erve en goed Elink in de Dorpbuurt, hofhorig aan het
Capittel te Vreeden, met de ondergehorende bouwsteden de Viskedijk, de Poorte en den
Veldboom c.a.
b.De tweede dochter Johanna Geertrui Elink krijgt het goed en erve het Gronde met
ondergehorende bouwsteden de Beemershuisen in de buurschap Cotten, hofhorig aan het Clooster
Groot Boerlo c.a.
c.De jongste dochter Berendina Elink krijgt de onverdeelde halfscheid van het erve en goed
Nijenhuis in de buurschap Corle en idem van het goed Campes in de Dorpbuurschap; voorts de
halfscheid van de thins van de Dravenhorst of Ravenhuis, gaande voor wat Meddo betreft, uit het
goed Lomans.
1414 RA Bred.456; fol.231v t/m 234r
18080411
Harmen Jan Tenkink namens zijn oude zwakke en impotente moeder Geertjen Boeijink, voormaals
weduwe van Jan Tenkink en laast weduwe van Jan Cobes, legt over kwitantie van de erfenisafgifte
van wijlen Janna Tenkink, gewesene ehevrouw van Tobias Hesselink op Kossink, van de ongerede
en gerede goederen en effecten, door wijlen Jan Tenkink nagelaten aan comparants moeder. Door
Tobias Hesselink op Kossink wordt aan zijn schoonmoeder Geertjen Boeijink uitgereikt alle
ongerede en gerede goederen, bestaende de ongerede in een onverdeeld 5/72e deel van 't erve en
goed Ruwkamp in Meddeho en een onverdeeld aandeel in erve en goed Woestenes in Rathum,
voorts gelden, praetensien, actien etc., door Janna Tenkink ten huwelijk aangebragt; voorts betaalt
hij haar nog bij wijze van transactie en compensatie een summa van 100 guldens. In deze acte
worden aangehaald de staat en inventaris van den boedel van gemelten Tobias Hesselink op
Kossink en wijlen zijn ehevrouw Janna Tenkink bezeten, voorts huwelijkscontract van hen d.d. 264-1787, en tenslotte nog copie van de testamentaire dispositie d.d. 7-10-1802 tussen hen
gepasseert.
1415 RA Bred.189; fol.85r t/m 86r
18080507
Wander Nijenhuis op het Nijenhuis in de Brinkheurne geeft te kennen dat Jan Kortschot op het
Weijenboom in de buurschap Medeho, bij obligatoire handschrift van 4-5-1807 aan comparant
heeft bekend schuldig te weesen een summa van 150 gulden, jaarlijks te verrenten met 3 guldens en
10 stuivers van ieder hondert. Omdat de debiteur met het betalen van de rente op 1 Maij jl. in
gebreeken is gebleeven en den comparant is genformeert, dat de finantieele toestand van dien
debiteur zig in geene gunstige omstandigheid bevind, voelt comparant zich genooddrongen te doen
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en te versoeken peindinge en affectatie op en aan alle de gereede en ongereede goederen en
effecten van Jan Kortschot, als inboedel des huises, leevendige have, bouwereije, gesaaijen, mest en
mestrecht op het goed Weijenboom in Meddeho voorhanden sijnde en sig bevindende, speciaal
meede op het goed en plaatsjen Weijenboom met sijne behuisinge, onder en bij gehoorende bouw-,
hooij-, gaarden- en weidegronden, gelegen in de buurschap Meddeho.
1416 RA Bred.456; fol.283r t/m 284r
18080701
Beerent Willem Woordes en Janna Elisabet Maas ehelieden, bekennen na voldoeninge van de volle
koopspenningen ad 550 guldens in een steden vasten en onwederroepelijken erfkoop te cederen en
overtedragen aan Garrit Willem te Beek, twee stukken bouwland ongeveer groot 5 schepel gesaaij,
gelegen in de buurschap Meddo op den Buurser Es tussen de landerien van Harmelink en Buurse
man gelegen, door den koper selfs gebouwd, een en ander conform de koopbrief van 9-5-1808.
1417 RA Bred.547; fol.97r t/m 98v
18090125
Clasina Eijnink, weduwe van Garrit Jan Simmelink, wonende op Bruggers in Meddeho, overlegt
staat en inventaris des boedels. Over haar 7 minderjarige kinderen, Arnoldus (11 jaar), Jan (8 jaar),
Christiaan (3 jaar), Geertruid (19 jaar), Harmina (17 jaar), Janna Catharina (15 jaar) en Anna
Berendina (13 jaar) worden tot momboiren aangesteld Everwijn Simmelink en Jan Berend Bruggers.
Magescheid: De moeder krijgt in eigendom de gehele inboedel des huyses, levendige have, gesaaij,
mest en mestregt en neemt aan de lastige schulden te betalen. Ieder kind krijgt, zodra het 20 jaar
oud is,voor vader goed een som van ƒ 17-19-3 3/7. Voorts zullen aan de kinderen verblijven de
klederen tot wijlen haar vaders lijf behoord hebbende. De moeder tenslotte zal de kinderen
onderhouden in eeten en drinken, linnen en wullen, na huises vermogen etc. Breder aan de liasse
num.4066.
1418 RA Bred.456; fol.399r t/m 401v
18090204
Stientjen Knuivers, weduwe van Jan Hindrik Hones, thans wonende aan Schepers in 't Woold,
verklaart in vollen en vrijen eigendom te cederen en overtedragen aan Jan Willem Schepers,
wonende op Schepers in 't Woold:
1.Haar eygendommelijke onverdeeld ¼e gedeelte van het erve en goed Boske met zijn behuizingen,
onder gehorende bouw-, hooij- gaarden- en weidegronden, hout en houtgewassen, gelegen in de
buurschap Meddeho.
2.Comparantes alle haare kleederen en lijfsbehoor en cieradien, kisten en kasten en wat verders
daartoe gehoort en mag gereekent worden.
3.Comparantes competerende gerechte halfscheit van inboedel des huijses, koorn en provisie,
tussen haar en wijlen haar eheman beseeten geweest, waard ƒ 910-12-8.
4.Comparantes competerende gerechte halfscheid in sodaenige voordeelige obligatoire
handschriften, staande ten behoeve en baat van de comparante en wijlen haar eheman, bedragende
de halfscheit van comparante met en neevens de overige uitstaande voordelige inkomende schulden
en praetensien samen ƒ 759-10-0.
Het vorenstaande geschiedt onder voorwaarde dat Jan Willem Schepers comparante van stonden
aan na sig moet neemen, en de tijd haars levens verpleegen in huisvestinge, kost en drank, kleederen
en lijfsbehoor, nodig zakgeld, in ziekte, ongeval en onvermogen en haar na overlijden op een
ordentelijke en met haar staat overeenkomstige wijze moet laten begraven.
1419 RA Bred.457; fol.22r t/m 23v
18090324
Abraham Wiersma Walijen met en nevens Willem Schimmelpennink Gerritzoon, wonende te
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Borculo en in Deventer, leggen aan de heer bailluw des ambts Bredevoord een request over,
waarbij zij te kennen geven als voogden en momboiren over Hendrik Walijen minderjarige zoon van
wijlen Gerrit Walijen en Geertruid Willink dat op hun pupil is gedevolveerd de onverdeelde
halfscheid van het erve en goed Beernink met zijne behuizinge, bouw-, hooij-, gaarden- en
weijdegronden in de buurschap Meddeho en het erve en plaatsjen Schreurs in Corle.
1420 RA Bred.547; fol.104v t/m 106r
18090325
Beerend Willem Zijwassink, weduwnaar van Janna Geertruid Debbink, wonende op de Beurse in
Meddeho, overlegt staat en inventaris des boedels. Tot momboiren over zijn minderjarig kind Jan
Beerend (17 weken oud) worden aangesteld Jan Willem Debbink en Jan Zijwassink. Magescheid:
De gerede goederen en inkomende voordelige schulden bedragen tezamen...... ƒ 1154-12-0
de uitgaande lastige schulden bedragen .......... " 339- 0-0
___________
Blijft zuiver over... ƒ 815-12-0
Aan de vader worden toegedeeld alle de gerede goederen des boedels en de inkomende voordelige
schulden, waar en tegens hij te zijnen privative laste neemt alle de uitgaande lastige schulden. Het
kind krijgt, zodra het meerderjarig is geworden of eerder komt te trouwen, voor moeder goed een
summa van ƒ 407-16-0; voorts zullen aan het kind verblijven de koopspenningen van de verkogte
klederen tot wijlen zijn moeders lijf gehoord hebbende. De vader belooft voorts aan het kind een
behoorlijke opvoeding te zullen geven. Breder aan de liasse num.4071.
1421 RA Bred.547; fol.106v t/m 107v
18090331
Jan Simmelink, weduwnaar van Janna Wesselink, wonende op Simmelink in Meddeho, overlegt
staat en inventaris des boedels. Tot momboiren over zijn minderjarige zoon Manus (oud ruim 11
jaar) worden aangesteld Manus Wesselink en Jan Derk Simmelink. Magescheid: Alle goederen op
de inventaris vermeld onder de nrs. 1 t/m 11 genoteerd worden voor de som van ƒ 801-0-0 in volle
en vrije eigendom aan de vader toegedeeld. De nadelige schulden bedragen na aftrek van de
voordelige schulden ƒ 396-6-0. Aan de minderjarige zoon resteert dus ƒ 202-7-0; voorts krijgt dit
de wollen en linnen klederen, tot wijlen zijn moeders lijf gehoord hebbende, welke bij publieke
verkoop opgebracht hebben ƒ 80-0-0. De vader belooft voorts zijn zoon te onderhouden en
alimenteren tot deze meerderjarig is. Breder aan de liasse num.4072.
1422 RA Bred.457; fol.31v t/m 32v
18090427
Jannes Tesselink als lasthebber van zijn schoonmoeder de weduwe van Lammert Welmerink, geeft
te kennen dat in 1791 door dode van Johanna Wansink, in leven huisvrouw van Gerhardus Kok,
gedevolveert is op Elisabet Wansink (suster van Johanna Wansink) en eveneens daarna in 1791
door dode van die Elisabet Wansink (overleden 20-12-1791) op haar erfgenamen, waaronder
comparants schoonmoeder (insgelijks Elisabet Wansink genaamd), o.a. de helft van de goederen
Meerdink en Bonenhuis gelegen in Hengsel, voorts de helft van 13/28e van het goed Hagen gelegen
in Meddehoe, mistgaders de helft van het erve en goed Sikking gelegen in Miste. Gerhardus Kok is
onlangs in Munsterland, zijne laatste geoccupeerde woonplaats, mede overleden. Comparant wil nu
namens zijne schoonmoeder voor een vierde tot het werkelijke genot komen van dien voorlang op
haar gedevolveerde eigendom.
1423 RA Bred.547; fol.117v t/m 118r
18090427
Berend Willem Lammers, weduwnaar van wijlen Garritjen Klumpers, wonende op Dieterink in
Meddo, overlegt een staat en inventaris des boedels. Tot momboiren over zijn 2 minderjarige
16 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 316 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Oud Rechterlijk Archief 1533-1811

kinderen Maria Geertruid (3 jaar) en Johanna Willemina (4 maanden) worden aangesteld Jan
Hendrik te Kulve en Garrit Jan Klumpers. Magescheid: Alle goederen worden voor ƒ 226-17-0
aan de vader toegedeeld; de schulden bedragen ƒ 240-2-0, zodat er een tekort is groot ƒ 13-5-0,
zodat aan de minderjarige kinderen niets anders kan worden toegedeeld als de klederen tot hun
moeder gehoord hebbende. De vader neemt voorts aan zijn kinderen te onderhouden en te
alimenteren tot deze meerderjarig zijn. Breder aan de liasse num.4079.
N.B.In de tekst staat "Lammers"; dit moet echter zijn Lemmenes. Onder de akte staat dan ook: was
geteekend o.a. B.W.Lemmenes.
1424 RA Bred.457; fol.83r en v
18090527
Jan Aalbert Greupink, voorts Jan te Kortschot en Harmina Gielink ehelieden, wonende op het
plaatsjen Wejenboom in Meddo, verklaren schuldig te zijn aan Deefken Blekkink, weduwe en
boedelhoudster van wijlen Jannes ter Helle en derselver dochter Catharina ter Helle, wonende in het
dorp Wenterswijk, een som van 999 guldens, jaarlijks te verrenten met 50 guldens, verbindende
daarvoor hunne personen en goederen, speciaal hun eigendommelijke plaatsjen of goedt
Wejenboom met al daer opstaande getimmerte, gaarden-, hooij-, weijde- en bouwlanden, hout- en
twijggewassen, so en als hetselve door comparanten op 7-8-1805 is aangekocht en thans door hun
bewoond en gebouwd wordt, gelegen in de buurschap Meddo.
1425 RA Bred.457; fol.84r t/m 85r
18090530
Jan Stammers en Geesken te Stroete ehelieden, wonende in de buurschap Meddeho, bekennen
wegens gedane verkoping en bekomene voldoeninge der koopspenningen te cederen en
overtedragen aan Jan Willem ten Hagen op Schoppers in de buurschap Meddeho:
1.Hun eigendommelijke stuk bouwland met bijgehorende plaggengrond in Meddeho, de Korte
Voore genaamt op den Wormskampskamp
tussen de landerijen van koper en die van de weduwe Grades Lammerdink op het Keveskamp;
2.Een stuk hooij- of weidegrond met bijgehorende plaggenvrede in Meddeho, gelegen tussen of
naast de gronden van koper en de hooij- of weijdegrond van de weduwe Grades Lammerdink op 't
Keveskamp gelegen;
zulks tesamen voor 650 gulden conform koopbrief van 26-7-1808.
1426 RA Bred.457; fol.85r t/m 86r
18090530
Jan Stammers en Gesina te Stroete ehelieden, Hendricus Stammers en Hendrica Hulshof ehelieden,
bekennen wegens in baaren gelde ter leen ontvangen gelden schuldig te zijn aen Jan Sevink en
Gesina Schoppers ehelieden op Schoppers in Meddeho, 450 guldens, jaarlijks met 4 gulden en 5
stuivers van ieder honderd te verrenten. Zij verbinden daarvoor hun gerede en ongerede goederen,
en speciaal
1.Drie stukken bouwland gelegen naast elkanderen, samen groot ongeveer 4 schepels gesaaij op de
Wormskampskamp in de buurschap Meddeho naast het veld en 't land van Keveskamp;
2.Een onverdeeld ¼e deel van het goed en plaatsjen Wormskamp, so verre thans nog door
Wormskamp bewoond en gebouwd wordt, mede gelegen in de buurschap Meddeho.
1427 RA Bred.457; fol.143v en 144r
18090807
Garrit Jan Thieenk herroept alle vorige dispositien en benoemt tot sijne eenige en universele
erfgename in alle sijne naetelaeten gerede en ongerede goederen sijn huisvrouw Anna Maria
Garverink en legateert aan sijn neef de capellaan Wolterink te Enschede de summa van 50 guldens,
dewelke sijn ehevrouw zal gehouden sijn 6 weken na comparants overlijden aan dien neef uit te
16 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 317 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Oud Rechterlijk Archief 1533-1811

keren.
1428 RA Bred.457; fol.144r t/m 145v
18090807
Anna Maria Garverink (huisvrouw van Garrit Jan Thieenk) herroept alle hare vorige dispositien en
benoemt tot haeren eenige en universeele erfgenaam van alle haar natelaetene gerede en ongerede
goederen haar eheman en legareert aan haar neef Jan Balink Dz. 25 guldens en aan haar nigt Coba
Johanna Rensink idem 25 guldens, dewelke haar eheman zal gehouden zijn 6 weken na haar
overlijden uit te keren.
1429 RA Bred.547; fol.170v t/m 172r
18100125
Lubbartus Groot Esselink, wonende op Groot Esselink in Meddeho, weduwnaar van Geertruid
Eeftink, overlegt staat en inventaris des boedels. Tot momboir over de twee minderjarige kinderen
Jan Willem (5 jaar) en Jan (3 jaar) wordt aangesteld Jan ten Beitel op de Hoeve.
Acte van scheiding: De boedel beloopt ............. ƒ 539-0-0
de uitgaande lastige schulden belopen ............. " 149-0-0
_________
blijft zuiver over ƒ 390-0-0
De vader krijgt alle de gerede goederen, waar en tegens hij te zijnen laste neemt de uitgaande lastige
schulden. Aan de minderjarige kinderen zal, zodra deze meerderjarig zijn geworden of eerder
komen te trouwen, voor moeder versterf
ƒ 97-10-0 voor elk worden uitgekeerd; de kinderen krijgen voorts de klederen en lijfsbehoor tot
hun moeders lijf gehoord hebbende. Breder aan de liasse num.4111.
1430 RA Bred.319
18100307
Vertignis of bewijs van moederlijk erfdeel door Derk Willem ten Dam, weduwenaar van Barta
Willemina Vaags woonende te Aalten, aan zijne vijf minderjaerige kinderen, met namen Isabella,
Aleida, Harmen Jan, Johanna en Johanna Margareta ten Dam, bij wijlen opgemelte sijne ehevrouw
ten huwelijk verwekt, waarbij aan de vader word aan en toegedeeld den gehelen boedel so
roerende als onroerende goederen, voordeelige en lastige schulden, bestaende een der ongereede
parcelen onder anderen in het navolgende, als een quota van uitgang van een en een half schepel
rogge zakthiende jaarlijks en om het derde jaar een rijxdaalder bloedthiende uit het erve en goed
Bruggers onder Wenterswijk in de buurschap Meddeho geleegen voor de somma van ƒ 70 guldens,
verbindende de vader dat gemelte onroerende parceel aan en ten behoeve van de minderjaerigen
voor de prompte nakominge van het bij dat scheidingscontract geconvenieerde en daer bij beloofde
uitkeeringe aan sijne kinderen voornoemd.
1431 RA Bred.320
18100517
Magescheid d.d. 8-3-1810 tussen Jan Willem Meijnen en Rosier Willem Meijerink, in huwelijk
hebbende Janna Willemina Meijnen, ter eenre, en Janna Gesina Sellink, weduwe erfuiterse en boedelhouderse van wijlen Jan Derk Meijnen ter ander zijde, ten overstaan en met concurrentie van Jan
Hend.k Smalbraak en Hendrik Jan Zijwassink in qualiteit als voogd en toeziende voogd over de
twee nog minderjaerige kinderen met naamen Janna Geertruid en Josina Catarina Meijnen, door
wijlen Jan Derk Meijnen bij de contrahente ter anderen zijde ehelijk geprocrëert, waarbij aan de
laatstgen.de condividente word toegedeelt en in vollen en vrijen eigendom gecedeert en overgegeeven, hetgeene door haar in huwelijk is aengebragd, bestaande in het onverdeeld geregt een derde
part van het erve en goed Leurdijk in de buurschap Meddeho in het kerspel Wenterswijk geleegen,
neffens een obligatie groot 550 guldens ten laste van Jan Willem Sellink en ehevrouw Aaltjen Eefsink
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d.d. 24 april 1802 en aan Jan Willem Meijnen, onder anderen een veene boord op het Kolenberger
Veen op het supplement bij den inventaris ervindelijk, blijvende de onroerende goederen van vaders
zijde kracht maagscheid van den
22-3-1797 alleen deelbaar tussen de twee eerstgen. contrahenten en de minderjaerigen, te vinden
op het register van Dorp en Dorpboer Wenterswijk.
1432 RA Bred.457; fol.306r t/m 307r
18100602
Garrit Jan Lomans, wonende op de Slippe in de buurschap Meddeho, maakt testament. Hij
verklaart tot enige en universele erfgename van al zijne met de dood te ontruimene en natelatene
ongerede en gerede goederen en effecten aan te stellen zijn ehevrouwe Willemina te Slippe, die aan
gemelte vrouw bij en kragt deses eeuwig en erfelijk gevende en legaterende.
1433 RA Bred.457; fol.307r t/m 308r
18100602
Willemina te Slippe, wonende op de Slippe in de buurschap Meddeho, maakt testament. Zij
verklaart tot enige en universele erfgenaam van alle haar met de dood te ontruimene en natelatene
ongerede en gerede goederen en effecten aan te stellen haren eheman Garrit Jan Lomans op de
Slippe, die aan gemelte haren eheman bij en kragt deses eeuwig en erflijk geevende en legaterende.
1434 RA Bred.457; fol.308r t/m 310r
18100602
Huwelijkscontract tussen Jan Berend Beeks, soon van Garrit Willem Beeks en Gesina Kempes,
wonende op het goed Beeks in de buurschap Meddeho, en Janna Geertruid Morschers, dochter
van wijlen Jan Willem Morschers en Anna Cathrina Beukenhorst, bruidegom en bruid, waarbij zij
verklaren met toestemming der nog levende ouders een huwelijk te hebben ingegaan en waarbij zij
beloven zich na land order te sullen trouwen. Zij brengen ter wedersijden aan alle hunne thans
hebbende en verder aanteërvene en te verkrijgene ongereede en gereede goederen, gelden en
effecten. Van de zijde van de bruidegom betreft dit het goed en plaatsje Beeks met sijne behuisinge
No.350v, en bijgehorende bouw- hooij- gaarden- en weidegronden in Meddeho, daaronder
begrepen het Veene op het Swilbroekse veene en twee gesitten in een besloten kerkenbank in de
Gereformeerde kerk te Wenterswijk in het Noorder afdak tussen de Noorder deur, voorts de
huishoudinge en bouwerije op het goed Beeks, als inboedel, levendige have, bouwerije, gesaaij,
mest en mestrecht, bouwgereetschappen, sulks voor en tegens de summa als bij huwelijkscontract
tussen Garrit Willem Beeks en zijn tweede ehevrouw Dersken ten Pas d.d. 2-5-1789 is vastgesteld
en bedongen, voorts twee stukken bouwland in den Beurser esch in Meddeho tussen de landerijen
van het goed de Beurse en van Harmelink tegen de prijs waarvoor de landerijen zijn ingekocht.
Voorwaarde is dat Garrit Willem Beeks zijn leven lang bij zijn zoon den bruidegom en toekomstige
ehevrouw op Beeks een behoorlijk verblijf en verpleging zal hebben en jaarlijks voor zakgeld zal
genieten 16 guldens en bruidegoms susters, so lange ongetrouwd sijn, in ziekte of gesondheid eenen
vrijen in- en uitgang bij hun broer Jan Berend Beeks op Beeks sullen hebben en behouden. De bruid
brengt aan alle hare thans hebbende en verdere aanteërvene en te verkrijgene ongerede en gerede
goederen, gelden en effecten, datelijk de summa van 400 guldens. Van de wederzijds aangebrachte
en te erven en te verkrijgen goederen, gelden en effecten zal de conjugale gemeenschap worden
uitgesloten en wordt het retour bij desen ten wedersijden vastgesteld; wanneer zij zonder kinderen
overlijden zullen de goederen weerkeren naar die zijde waarvan dezelve zijn gekomen.
1435 RA Bred.457; fol.330v t/m 331v
18100713
Jonker Jan Teodorus van Dunnewolt en Johanna Dora Hesselink ehelieden, voorts scholte Derk
Willem Berentschot en Josina Margreta Bekkink ehelieden, jonker Jan Jacob van Dunnewolt en
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Elske te Voortwis ehelieden, scholte Jan Willem Hesselink en Elske Christina van Dunnewold
ehelieden, voorts Johanna Hendrica van Dunnewold, voor welke minderjarige dogter de vader
jonker Jan Teodorus van Dunnewold caveert, bekennen na genoegsame voldoeninge der volle
koopspenningen ad 1785 guldens in eenen steden vasten en onwederroepelijken erfkoop te cederen
en overtedragen aan scholte Jan Bartus Roerdink en Johanna Harmina Roerdink ehelieden, het goed
en plaatsjen de Kolsteede genaamd, gelegen in de buurschap Meddo met al daer opstaande
getimmerten en daaronder horende bouw- gaarden- hooij- en weidelanden, hout en twijggewas,
inslagen en plaggenvrede, so door desselven voorsaaten is gepossedeerd en in eigendom beseeten.
De comparanten behouden voor de opkomsten van voorsr. goed of plaasjen soo van het saad van
de derde- vierde garve, als huur of pagt van het huijs No.38, gaarden- hooij- en weidelanden, de
jaarlijks met den 22 febr. te verschijnen somma ad 16 gulden. Een en ander conform de koopbrief
van 4-3-1809.
1436 RA Bred.457; fol.333r t/m 334v
18100713
Jonker Jan Teodorus van Dunnewolt en Johanna Dora Hesselink ehelieden, voorts scholte Derk
Willem Berentschot en Josina Margreta Bekkink ehelieden, jonker Jan Jacob van Dunnewolt en
Elske te Voortwis ehelieden, scholte Jan Willem Hesselink en Elske Christina van Dunnewold
ehelieden, voorts Johanna Hendrica van Dunnewold, voor welke minderjarige dogter de vader
jonker Jan Teodorus van Dunnewold caveert, bekennen na genoegsame voldoeninge der volle
koopspenningen ad 6300 guldens in eenen steden vasten en onwederroepelijken erfkoop te cederen
en overtedragen aan Berent Willem Landever en Gesina Eessink ehelieden, het erve of steede de
Walvaard genaemd, gelegen in de buurschap Meddo, met al het daar op staende getimmerte en
daer onder horende bouw- gaarden- hooij- en weidelanden, inslagen en plaggenvrede en
houtgewassen, so als door comparanten en derselver voorsaaten is gepossedeerd en in eigendom is
beseeten, met drie gesitten in de Gereformeerde kerk te Wenterswijk en de Veeneplas of het regt
dat voorsr. erve op het veene van Meddo heeft. Hebbende de bouwman Antoni Abbink nog 5 jaren
pagt van huijs genommerd 67 en 360v, gaarden- hooij- en weideland op Sint Petrij te betalen. Een
en ander conform koopbrief van
4-3-1809.
1437 RA Bred.457; fol.336r t/m 337r
18100713
Jonker Jan Teodorus van Dunnewold en Johanna Dora Hesselink ehelieden, voorts scholte Derk
Willem Berentschot en Josina Margarheta Bekkink ehelieden en Johanna Hendrica van Dunnewold,
voor welke minderjarige dogter de vader Jan Teodorus van Dunnewold caveert, bekennen na
genoegsame voldoeninge der volle koopspenningen ad 200 guldens in een steeden vasten en
onwederroepelijken erfkoop te cederen en overtedragen aan jonker Jan Jacob van Dunnewold en
Elsken te Voortwis ehelieden, de halfscheid van een zak of bloedtienden gaande uit het erve
Dunnewold, in de buurschap Meddeo gelegen, bestaande voor het geheel 's jaarlijks den zaktienden
in 6 schepels rogge en 3 schepels boekweite en den bloedtienden in 3 guldens en 3 stuivers hollands
geld. Een en ander conform de koopbrief van 20-6-1810.
1438 RA Bred.321
18100713
Verdeelinge, afdragd en finale scheidinge in forma van erfenis uitkoop en transactie d.d.
26-9-1808 over de boedel en nalatenschap van de hiernavolgende condividenten en contrahenten
ouderen, schoonouderen en grootouders Jan Garverdink en Maria ten Haave ehellieden in der tijd.
Condividenten en contrahenten zijn: Anthonij Garverdink; Jan ten Beitel op de Hoeve en Janna
Garverdink ehelieden; Maria Garverdink laast weduwe van Jacob Nijenhuis en voormaals weduwe
van Jan Hendrik Rensink en haar 5 kinderen Anna, Janna en Jan Rensink en Hendrika en Jacoba
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Nijenhuis; Derk Balink en Jacoba Garverdink ehelieden; Garrit Jan Thieenk en Anna Maria Garverdink ehelieden; Jan Harmelink, Anthonij Garverdink en Jan ten Beitel op de Hoeve als gerechtelijk
aangestelde voogden en momboiren over de minderjaerigen Janna Maria Garverdink en Anna Maria
Garverdink, kinderen van wijlen Jan Garverdink en Janna Harmelink in leven ehelieden. Aan de
eerstgenoemde condivident Anthonij Garverdink word toe- en aangedeelt en gecedeert de
ongereede en gereede boedels goederen, bestaande de onroerende parceelen in een stukjen land op
den Boskamp tussen de landerijen van het goed Garverdink, een kamp land den Bulten genaemd en
de weidegrond en drie parceelen hooijgrond samen ses dagmaijens in de Garverdink maate tussen
die van Loijtink en Boeijink en van het goed Garverdink, alle voorens gemelte parceelen geleegen in
de buurschap Meddeho onder Wenterswijk, en de roerende goederen zijnde den geheelen
inboedel, bouwerije en voortvaeringe, zo meede de branderije met sijn toebehooren op het goed
Garverdink in de buurschap Meddeho onder Wenterswijk voorhanden en zich bevindende, onder
verband van die onroerende goederen aan en ten behoeve van de jongste dochter Anna Maria
Garverdink voor het bij dat scheidingscontract aan denselven competeerende en daer bij
geconvenieerde.
1439 RA Bred.457; fol.370r t/m 371r
18100928
Hendrik van Loghem junior, Albertus Jacob Duijmaar van Twist gehuwd met Judith van Loghem,
Harmen van Loghem en Christiaan van Loghem, kinderen en erfgenamen van wijlen hun vader Hendrik van Loghem, overleden te Deventer op 26-5-1810, geven te kennen dat zij uit kracht van
testament van wijlen Hendrik van Loghem eigenaren zijn geworden van de onverdeelde helft van het
erve Sevink in de buurschap Meddo, dat op naam stond van gemelde Hendrik van Loghem en zijn
huisvrouw Elisabeth Hofkes. Zij hebben permissie tot scheiding der nalatenschap, door de directeur
van de belasting op het regt van successie te Deventer verleend. Zij verzoeken de onverdeelde helft
van Sevink over te tekenen op de namen van Hendrik van Loghem junior, Judith van Loghem en
haar eheman Albertus Jacob van Twist, van Hermen van Loghem en Christiaan van Loghem. Het
gerigt accordeert de versogte overtekening.
1440 RA Bred.458; fol.2v t/m 5v
18100929
Erfgenamen van wijlen Jan Theenk en Aaltjen Winterink ehelieden, binnen Bredevoord overleden,
overleggen request tot protocollatie van magescheid over de nagelaten boedel van deselven. Het
betreft magescheid d.d. 28-9-1810 tussen Garrit Jan Thieenk en Anna Maria Garverdink ehelieden
en Jannes Wolterink en Anna Thieenk ehelieden ter eenre en mr. J.B.Roelvink Bz. als gevolm. van
Jan-, Garrit-, Hendrik-, Harmanes-, Engele- en Jenneken Winterink, voorts Maria Winterink
ehevrouw van M.Scholtenlo en Janna Winterink in huwelijk hebbende Tonij Stammers ter andere
zijde over de gemeenschappelijke boedel en nalatenschap van wijlen hun broeder en zuster Jan
Thieenk en Aaltjen Winterink ehelieden, overleden op
28-12-1808 en 30-9-1809 binnen Bredevoord.
Volgens inventaris bedraagt de gehele nalatenschap ƒ 4374:15: 0
en belopen de lastige schulden ................……
" 1680: 8: 6
___________
zuiver te verdelen is dus
ƒ 2694: 6:10
Comparanten ter ene zijde komt toe ƒ 1347:3:5 en die ter andere zijde eveneens ƒ 1347:3:5.
Aan Garrit Jan Thieenk en ehevrouw Anna Maria Garverdink en Jannes Wolterink en ehevrouw
Anna Thieenk tesaamen wordt o.a. toegedeeld en gecedeert:
1.Een geregt vierde gedeelte aan het erve en goed Hoebink met de daar onder gehorende landerijen
en verdere appertinentien in de buurschap Meddehoe sub No.14B en V No.306, waardig geschat
ƒ 1553:15:0;
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2.De hooijweide den Weerd genaamd, mede in de buurschap Meddehoe gelegen, ad ƒ 1000:0:0.
1441 RA Bred.458; fol.26v en 27r
18101122
Jannes Grades Wolterink, woonachtig in Buerse onder Haaxbergen, pro se en als gevolmagtigde
van zijn ehevrouw Anna Theenk, bekent in eenen steden, vasten en onwederroepelijken erfkoop te
cederen, transporteren en overtedragen aan Garrit Jan Theenk en ehevrouw Anna Maria
Garverdink, der comparanten eigendommelijke aandeel of 1/8e gedeelte aan het erve en goed
Hoebink, bestaande in huis en verdere getimmerten, met de daaronder en bijgehorende landerijen,
gelegen in de buurschap Meddeho sub No.14 Lett.B en verpondingen No.306, als mede des
comparants eigendommelijke aandeel of gerechte halvscheid aan een hooijweide den Weerd
genaemd, mede gelegen in Meddeho, alles so als dese parceelen aan conmparant en ehevrouw bij
magescheiding uit den naegelatenen boedel van wijlen Jan Theenk en ehevrouw Aaltjen Winterink
d.d. 28-9-1810 zijn aan- en toegedeeld. Een en ander voor de somma van 700 guldens, conform
de koopbrief van 28-9-1810.
1442 RA Bred.458; fol.56v t/m 58v
18101229
Jan Derk Lammerdink op het Keveskamp in de buurschap Meddeho, soon van wijlen Gradus
Lammerdink en Janna Keveskamp, bruidegom, en Grada Grevink, dochter van wijlen Derk Grevink
en Enne te Voorde, bruid, verklaren tezamen een huwelijk te hebben ingegaan en sulks op conditien
als volgt. Zij brengen tot ehestuir aan alle hun thans hebbende en verder aanteërvene en te
verkrijgene ongerede en gerede goederen, gelden en effecten, van welke goederen zij de conjugale
gemeenschap van goederen willen hebben uitgesloten.
Wanneer de bruidegom binnen 4 jaar zonder kind natelaten vóór de bruid overlijdt, zullen bedoelde
goederen gaan en wederkeren na die zijde, van waar zij aangekomen zijn, en winst en verlies zullen
half om half worden gedragen, terwijl Grada Grevink dan uit zijn goederen voor een gifte zal
genieten 200 guldens; in het omgekeerde geval geldt hetzelfde, waarbij Jan Derk Lammerdink dan
150 guldens zal genieten.
Na verloop van gemelde 4 jaren zal er conjugale gemeenschap zijn. Wanneer er bij de dood van
één van hen wel kind of kinderen worden nagelaten zal de langstlevende tot voogd of voogdesse
worden aangesteld.
Voorts verklaren Janna Keveskamp weduwe van Gradus Lammerdink op Keveskamp, Hermanus
Klein Tuente en Hendrika Lammerdink ehelieden, Frederik Lammerdink, Janna en Willemina
Lammerdink op Keveskamp, alle wonende onder Wenterswijk en Borculo, aan hun soon en
broeder en swager Jan Derk Lammerdink (de eerste comparant) te cederen het plaatsjen
Keveskamp, so verre door hun bewoond en beseeten wordt met sijne behuisinge oud No.89 nieuw
No.312 met getimmer, bouw- hooij- gaarden- en weidegronden, gelegen in de buurschap
Meddeho, met de inboedel des huizes, levendige have, bouwgereedschappen, gesaaij en mest en
mestrecht op Keveskamp voorhanden, tegen betaling van een summa van 3500 guldens, waarin
begrepen het eigen aandeel van Jan Derk Lammerdink. De moeder zal haar leven lang uit de boedel
jaarlijks genieten 48 gulden en 10 ellen linnen, 5 ellen vlassen en 5 ellen wertien(?) en jaarlijks op het
Keveskamp een spinnen voor haar, en voorts uit de huishoudinge worden verpleegt naar behoren.
De suster Janna en Willemina Lammerdink zullen uit de boedel genieten voor bedde en kleed ieder
100 gulden en de broeder Frederik Lammerdink voor idem 100 gulden. De zusters en broeders
zullen, zo lang ongetrouwd zijnde, bij hun broer Jan Derk Lammerdink op Keveskamp een vrijen
ingank hebben en bij trouwen uit de boedel genieten een koebeest.
1443 RA Bred.458; fol.91v t/m 93v
18110209
De heer Hendrik Willink Abrahamszn., wonende te Wenterswijk, pro se en q.q. geeft te kennen dat
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door doode van Geertruid Walien (overleden op 11-2-1810 te Wenterswijk) op de intestate
erfgenamen van haar en van haar in den jaer 1780 overleden echtgenoot Hendrik Willink, waren
gedevolveert een aantal ongereede parceelen, met verzoek deze te registreren op de volgende
intestate erfgenamen, met naamen Christiena Willink, Hendrik Willink Abzoon, Herman Willem
Willink, Judith Willink gehuwd met Abraham Paschen te Enschede, Hendrik Walijen Gerritzoon, Jan
Walien en Hendrik Walien, bestaande dezelve o.a. in het erve en goed Loijtink in Meddeho zijnde
het huis No.391 en de onverdeelde halvscheid van het goed Hijink en Hijinkhuusken in Meddeho
zijnde de gebouwen No.319 en 320.
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