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01 R.A.Bred. inv.nr.34
15331016
Geert t'Jegynck enen vechtbroick ghijfft sich op gnades dess hern.
02 R.A.Bred. inv.nr.34; fol.62v
15340305
Op Jovistach post Invocavit Anno 1534: Johan Schutte volmechtich substituut mijner E.frou
abdisse tot Vreden spreckt an mit recht Albert Symeldinck mit sodane anspraike als ….; dat
hie kenne off versaicke. Albert hefft syne dach ghenomen op sijne vurspreeke.
03 R.A.Bred. inv.nr.34; fol.67v
15340326
Dunderdach pos Judica Anno 34: Jan Schutte start(?) ende wairt Albert Symeldinck ende
secht kompt hie nyet by desen sittende gherichte ende brenget den vurs. anspraecke met recht
hie sall vellich syn soe ver hie dat met gene beteren rechte brecken kan.
04 R.A.Bred. inv.nr.34; fol.142v
15350616
Albert Symelt met Jan vurs. sijne dener spreckt an met rechte Berndt van Basten ende secht
hie hebbe ene cavestede gehieten Helmerdinck van syne olderen heer gekomen. Bidt den
gerichte hem daer thoe halden hie idt bewijss segell ende breve he dair aff hefft inden gerichte
thone met wat tytell off inganck hie de selve cavestede besit. Ende hie dess nyet wilde Albert
vurs. nyet van hem lyden om 11c g.g. ende gesynnet dess gerichts ende rechte antwort.
05 R.A.Bred. inv.nr.35; fol.62
15400310
Die hoicheit spreckt an mit recht Jan t'Jeynck dat het frow Wessels en swanger frow op oir
egen gepachte lant mishandelt ende geslagen hefft. Daran gebrockt so groit ende clein dat
lantrecht vermach. Ind wolde hoicheit sulx van on nyt liden om viff hondert goltgl., des en
recht antwort.
06 R.A.Bred. inv.nr.36; fol.140v
15441120
Garrit Kopper togelaten unde gekoren momber Gese ter Hove up Wilhm. frow to Simmelt ind
segt wo en tit geleden sy dat Gesen man seliger Wessel Symelt gelent heb sinen broder Albert
frow to Symmelt man seliger ind oir XI hg., 12 str.voirden g., die hie mit sinen sweren
arbeide verdient hadde ind mede an frow ter Hove voir sinen bruetschatt wair van Albert
Symmelt mit sin husfr. sinen broder Wessel ind itzige clegersche in gebruucke dede en stuck
landes t'gebrueken bis zie oir penningen weder krigen vermoge twier cedelen dair van gemakt
der elck parthie ene onfangen. Welker lant zie en tit langh ock gebrueckt. Ind nu besperunge
darin geschet. Sollen zie darom schuldich sin oir XI hg. wederom t'geven.
07 R.A.Bred. inv.nr.46; fol.125v
15590000
Wilhm. t'Jeinck tuget dat hie anno XIIII up sanct Martiny(?) angaende siner pachtzedelen die
hie van seligen hern Antonis Kueck entfangen heft, van denselven hern Antonis gepachtet
hebbe dat erff ind guedt Teginck gnant, iarlix om die derde garffe dat seylant, ind van dat
andere lant und akeren IX rider gulden. Ind dat hie iarlix die vurss. korn und geltpacht betalt
ind gebracht heb, op sonct Martiny(?). Ind dat hie lestmaels diesolf na seliger hern Antonis
doet betalt hebbe aen Jaspars sin nagelaten maget.
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08 R.A.Bred. inv.nr.49; fol.47r
15700523
Bernt Woirdth(?) und Wilhelma sin huysfr. hebbe voir ein summa geldes zie bekanden hen
wull te willen betalt und vernuget sy worden recht ind redelick vercoft upgedragen und
avergegeven Wilhm.Tyeinck als mombaren Johan Tjeinck seliger Johan und Gesen Tjeinx
nagelaten onmondige kind und desselven erven, jarlix op dach Servaty, 14 dage voir of na
onbeholt dren dalers den dall. van dertich str. uth ein oren hoymetten geheven die Fleermate
gelegen an die Koldenberger Venne und uth alle ander oir erf und guderen zie nu hebben of
krigen eingeng(?) gelavende die vurs. dren dall. jarlix up vurss. termine kommerlois ind
schatvrij yn des koperen vurs frien….. etc.etc.
09 R.A.Bred. inv.nr.58; fol.43r
15880317
Boette nagelatene weduwe z. Derick Mirdings vermits Derick Lebbinck oeren erkoren und
thogelaten mombar, mit Johan Mierdinck oeren sone, hebben bekandt schuldich tho sein
Johan Dienberch rentmeister tott Bredefortt viff und viertich gemeine schlech(?) r.dall. XVII
str. herkoemende van Symmelt. Belaevende dat selvige tusschen dit und negstanstaende
jaersch edoch op Meijdach waelbetaelt tho sin, bei peen van pandtschlietungh thobetalen. Bei
verbundens alle oer hebbende haeve und guederen. Sunder argelist.
10 R.A.Bred. inv.nr.58; fol.44v
15880319
Henrick van Basten vagt tott Wenterswick hefft Koen tho Poelhuis die Jonge, Wilhelm
T'jeginck, Johan Symmeldinck und Toebe Werners als giltmrs. und ingesetten der buirschap
Medeho angepantte gerede und ungerede guit upgebaedet voer 400 dall. ther reeckenschap,
als utggesatte unraedtspenningen, sambt schaedt mit recht.
11 R.A.Bred. inv.nr.58; fol.50av
15880907
Wiele binnen geburlicher tytt geen pandtkerongh geschiet of betaelongh gedaen, also hefft
Henrick van Basten vogt tott Wenterswick nabeschreven personen oere angepantte und
erstmaels opgebadete erven und guederen vermugh des prottocols und voer so wall als dat
signaett vermelt, andermael upgebaedett als recht was und daervan Grite nagelatene weduwe
z. Aleff Rutgers, Tobe Reessinck(?), Johan Hilboldinck, wie oeck Koen tho Poelhuijs die
Junge, Wihelm Teginck, Johan Symmeldinck und Toebe Werners als giltmeisteren und
ingesettenen der buirschap Medeho, item Johan Elinck(?), modo Nael sein huisfr., Gerdt
Wameldinck, Berndt Mentinck und Gerth them Sandbergh, als olde und nijhe giltmeesteren
der Dorpburschap, und Gerth Boeijink, giltmeester in Huppell, die wett tho doen, etc.etc.
12 R.A.Bred. inv.nr.60; fol.110v
15960521
Henderick Sybinck bekent voor hem sulvest unde mede als man und mombar Metten sinen
huisfrouwe und iren erven empfangen und schuldich tho sin Joist Koesinck, Jenneken sinen
huisfrouwen und iren erven die summa van 64 dall. den dall. ad 30 str. den str. tot vifften
placken gerekent, dairvor hie hem tot einen seckeren underpande int gebruick doet drie
stucksken groenlandts, gelegen in dien Kerspell Wenterswick Buirschap Medeho, in die
diepen morsch achter den Laickinck Essche om datsulvige pandtsgewais tho gebruicken, in
aller gestalt als Kosinck datsulvige int gebruick hefft voerbeholtlick, dat Frederich van Basten
dat eine ackerken jairlicks gebruicken sal dat eine jair omb het ander. Und mach die eene den
anderen die loese up Petri ad Cathedram ein vierdell jaers thovoren verkundigen und
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upseggen und als dan ock gewislich geschieden. Hiermyt alle vorige contracten und
handtschriften gedodet und tho niete gemakt. Allent sunder argelist.
13 R.A.Bred. inv.nr.60; fol.111r
15960521
Willem tho Walfart bekent voir hem sulvest und mede als man und mombar Tonis sinen
huisfrouwe empfangen und opgenhamen tho hebben van Garritt Lebbinck, Gertken sinen
huisfrouwe und iren erven die summa van hundert dall. den dall. ad dartich str. den str.tot
vifften placken gerekent, waervan hie jaerlix und alle jaer up Jacobi sal geven tho pension ses
der selvegen dall., dairvan het irste jaer verschienen sal op Jacobi anno negentich soeven,
wairvor hie gemelten Gerrit und sinen erven settet tot einen seckeren underpande alle sin rede
und ungerede guider etc.etc.
In de kant: Ao 1609 den 18 Octob. bekande Gerritt Lebbinck dese hoeftsumma und alle
pension betaelt te sijn. Ergo vacat.
14 R.A.Bred. inv.nr.60; fol.111r
15960521
Idem Henderich Sybinck bekent schuldich tho sin Albert Smyt, Mette siner huisfrouw und
iren erven die summa van twie und sestich dall. den dall. van 30 str. den str. tot 15 placken,
dairvan hie hem int gebruick und …… possession doet die halve Sybinck frome marsch myt
dat voer maetken, datsulvige pandtgewise dairvan tho gebruicken. Und mach die eine den
anderen wen es gelievet die loese ein vierdel jaers thovorens op Petri ad Cathedram
verkundigen und upseggen, und alsdan ock tho geschien. Hiermit alle vorige handtschrifften
und contracten doet unde tho niete gedaen. Allet sunder argelist.
15 R.A.Bred. inv.nr.60; fol.129v
15960902
Henderick Sybinck voer hem sulven, und mede als man und mombar Mette sinen
huisfrouwen, bekendt schuldich tho syn Johan Evers(?) und huisfrouwen und oiren erven, die
summa van vijfftich dall. etc.etc., dairvor hie hem tot einen seekeren underpande stellet den
Sybinck gorden, vort alle sin ander rede und ungerede guider, infal nodich sich dairan tho
verhalen, etc.etc.
16 R.A.Bred. inv.nr.412; fol.19v
16410402
Erschenen Henrick Sybinck, Gertken sijn huysfr. daervoor hy de rato cavierde, die bekande
voor sich und synen erven, voor eene summa van penningen onderbenent, rechter jaerlixer
pension avergelaten und verkoft den E. Francisco Moselaegen, fenne van Brunckhorst
eheluiden, und haren erven, sess dall. den dall. ad dartich str. den str. tott vijftijn placken
gerekent jaerlix op Paesschen, und op Paesschen des jaeres 1642 eerst toeverschijnen
stellende daervoor t'onderpande alle syne geriede und ongeriede goederen om sich daeran gl.r
pension sampt hoeftsum kosten und schaden wegen misbetalongh, etc.etc.
17 R.A.Bred. inv.nr.418; fol.57r
16530126
Erschenen Henrick Sybinck, Geesken van Huppel eheluiden, die bekanden voor sich ende
haeren erven, voor eene walbetaelte summa geldes, rechtes steden ewigen ende
onwederroeplicken erffkoops avergelaten ende verkoft te hebben an haeren respective swager
ende suster Jan Schulte van Huppel, Jenneken haer vaeders versterf ende naelatenschap,
uijtgesondert linnen ende wullen, deses gecediert ende uytgegaen daerop mit hant ende
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monde vertegen, wahrschap, verner ende beter verschrijvongh ende vestnis gelaeft nae
landtrechte, bij veronderpandongh haerer goederen, sonder exeption ende argelist.
18 R.A.Bred. inv.nr.460
16570920
Kundt ende openbaer sij hijr jedermenlijcken, datt op dagh ende dato onderbenoemt, een
vrientlick ende onwederroepelick verdrag geholden ten overstaen van olderen ende verwanten
tusschen die naegelaetene kinderen van zall. Lambert Poelhuijs ende Geesken Boijnck, als te
weten Geert, Jan, Bernt, Stijne ende Lambert ter enre, ende tusschen die kinderen soo glter
kinderen moeder Gesken bij Jan Poelhuijs geprocreert ofte noch geprocreert mogten worden,
allergestalt als volgt, datt gltn. vijf voorkinderen ende die naekinderen tott haerder respective
vaederlijcke ende moederlijcke goederen gelijckelijck sullen toegelaeten ende geadmittijrt
worden sonder eenigh verschill te maeken van waer die goederen mogten heergesproten sijn,
sullen derhalven die kinderen tott haere jaeren gecoemen sijnen, ende te trouwen coemende,
de eene niet meer als d'ander voor een hijlijcksstuijr van haerder respectijve stefvaeder ende
vaeder ende haerder moeder gegeven worden in alles hele…. ende ……. (N.B. beschadiging!)
worden, voorbeholdens dannoch datt gemelte vijff voerkinder ijder van haere vaederlijcke
naelaetenschap voor aff sullen afftrecken die summa van hondert daler …. gestalt ….. oock
die ….. (N.B. beschadiging!) naekinder tott haere jaeren gecomen sijnen ijder hondert daler
vooraffgenieten, gelijckfals soo is oock eenen deren bij laester staender ehe geprocreijrten
kinderen Lambert genoemt, wegen sijne laemicheijt vooraff toegeleijt die somma van hondert
vijfftigh daeler, wijders ia bewilligt ende veraccordijrt datt dóltste sone Geert genoemt t'goet
Poelhuijs te sijner tijt onverdeijlt sall beholden mits daervan uijtkerende an sijne broederen
ende halve broederen behoirlijcke gewoontlijcken ende naeberlijcke vergoedinge, hijr sijn an
ende avergewesen Herman Boijnck, der kinderen bestevaeder ende dienvolgens der
vaederloesen kinderen angeboren mombaer, Jan Poelhuijs, Geske Bijnck, Geert Poe(l)huijs
ende Jan Poe(l)huijs soe dit tegenwoirdigh verdragh voor haer, ende haerder respective
kinderen ende gebroederen tott meerde(r) vestenisse met haere handen ende marcken
geteijckent, belaevende t'selve ten allen tijden t'achter.... onder verbant haerer goederen,
actum Wenterswick Anno 1657 den 20 September.

(resp.Herman Boijnck, Jan Poelhuijs, Geesken Boijnck, Geert Poelhuijs, Jan Poelhuijs, Bernt
Poelhuijs en Stijne Poelhuijs).
19 R.A.Bred. inv.nr.460
16580810
Op huijden dato onderschreven hebben wij Rotger Poelhuijs, Jan Hoefekes, Wijllem Schutte,
Abraham Peters, Jan ten Bengevort als eygenaers vant goet tijn Huppel in Medehoe gelegen
uijt het selve goet voorkoft tijn hebben drije stucken landes gelegen in den Huppeller es an
den E. Arent Gesijnck, het een stucke landes genamet die Schulten geer met die eene zijt
schietende langes Renners geer, die ander zijt langes Boeijenck ..trancker Renners Heijenck
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haer lant met den eenen ende schietende an den wegh unt den anderen enden schietende an
Hermijnck lant en die ander beijde stucke land lijghenden bij die hoen brugge, kommervrij
uijtbesondert heeren schattijnge settijnge also den goede ankomt nae konte moeten helpen
betalen ende sulckes voor die summa van 575 gll. ick segge vijf hondert vijfensoeventijch gll
den gll. 20 stuijver Bredevoerschen gewerde dije betalijnge sal geschieden op twije termijnen,
tijn weten die erste halfscheit tijn weten twije hondert seven en tachtentijch en halfen gll. op
Mijgelij 1658 en den ander halfschiet op meij 1659 gewijs en onfeijelbaer en sal koeper vrij
staen het selve lant dijt jaer nijt tin nemen ende als dan mest recht nijt gebouwet is sal Arent
vrij staen het lant sonst an tijn fangen en gebruckenn nae zijn beleven en bij foeute(?) van
mijsbetalijnge so voorbijnde ick mij Arent Gesijnck mijn poersoen en goederen onder
voorbant van alle gerijchten end rijchteren insonderheijt onder supmyssij des Edelen Hoefe
van Gelderlant die voorkoepers zijch daer an tijn voorhaelen en wij voorkoepers beloven bij
die leste pennijnge op dracht en uijtganck tijn doen en waer en waerschap tijn stellen dijt alles
sonder argh of lyst in orkont der waerheijt hebben voorkoepers en koper dijt met haer eijgen
hant onderteckent. Geschien in Wenterswijck den 10 Agustij 1658.

(resp.Rotger Polhuss, Abraham Peters, Jan Hoevekes, Wijllem Scutte, Jan ten Bengevort en
het merk van Arent Gesijnck)
Bekenne wij voorkoepers op dese koepsedel ontfangen tijn hebben dije halfschiet van dije
koeppennijnge tijn weten 287 gll. 10 stuijver
Geschiet den 11 november 1658
Bekenne wij voorkoepers van dese koepsedel voldaen eb betalt tijn zijn orkont onse eijgen
hande. Geschen den 12 Julij 1659.
(resp. Jan ten Bengevort, Jan
Hoevekes, Rotger Polhuss,
Wijllem Schutte en Abraham
Peters)
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20 R.A.Bred. inv.nr.479
16770628
Erschenen Albert Tieijnck ende Herman Poelhuis voor haer huysfrouwen de rato cavijrende,
die bekanden voor sich ende haeren erven voor eene welbetaelde s(umm)a geldes bestaende
meestendells in obligatien soo coepers moet wechten(?), in eene vasten erfcoop vercoft ende
avergelaeten te hebben an Willem Coldenbergh op Hijnck, sijn huijsfrow ende haeren erven
seecker stuck bouwlandts in den Leuresch in Medehoe tusschen doctor Bastens ende
Nijenhuis landt geleegen, mett eenen einde an den middelwegch mett anderen an die
Hoebinck maete schietende, voor desen uijtten goet Hoebinck vercoft, mett sijn olde ende nije
gerechttigheijt allod. cummerfrij, uijtgesondert Heeren pennonge ende lasten op 't goet
staende nae advenant te draegen, ende hebben deses gecedyrt ende opgedragen, daerop mett
hant ende mond vertegen, waer ende wahrschap ende erff vestenis belaeft onder verbant van
haeren goederen om in cas van evictie sich daeran te verhaelen, sonder arglist.
21 R.A.Bred. inv.nr.426; fol.178v
16820825
Erschenen Johan Sybinck op 't Weerkamp woonachtigh in Meddehoe, Jenneken sijn
huysvrouw, die bekanden hoe dat sy eheluijden wettelick ende deugdelick hadden
opgenoomen van de E. Gerhard Wyginck de summa van twiehondert sevenentwintigh
guldens ad 20 str. t'stuck Hollants herkoomende van opgenoomene penningen ende gehaalde
waeren, ende belooffde de selve jaerlix ende alle jaeren te verpensioneeren teegens 5 pro
cents tot der aflosse toe, die den eene den anderen den vierendeel jaers voor de verschijnsdagh
wort voorbeholden te denuntieeren, waervan het eerste jaer sal verschijnen teegens
aenstaenden Michiel des jaars 1683, stellende daevoor ten onderpande alle haere gereede ende
ongereede goederen ende mesrechten ende in specie haere landerijen geleegen op den olden
camp allernaest haeren behuisings ende met de ander zijde aen Jan Campus landerijen
schietende op den Campus olde camp, om sich cost ende schaedeloos wegens
onverhoopentlicke misbetalinge soo van capitael als rente te moogen ende konnen verhaelen;
de super stipulando.
22 R.A.Bred. inv.nr.432
16941204
Erschenen Willem Wesselinck en Berentjen Gerritssen eheluijden, sij Berentjen in desen
geassisteert met Berent Jaegers, als haere hiertoe versochten ende verleenden mumboir,
woonachtigh in den kerspel van Wenterswick buijrschap Meddehoe, beijde bij gesonden lijve
en goeden verstande zijnde en hebben uit sonderlijcke redenen haer daer toe moverende de
eene den anderen in haere goederen die se bij afsterven mochten koomen nae te laaten,
betuchtight om deselve van den langhstlevenden te sullen en moogen gebruijckt worden,
sonder eenigh bespier en bekroeninge van beijdersijts kinderen. En bij aldien Willem
Wesselinck voornt. voor sijn huijsvrouw eerst quam te overlijden, dat sij tijd haeren levens in
het huijs bij den bouwman eene kaemer tot haer verblijf sal hebben, en den heert meede
gebruijcken en in bouwinghe ende onder den ploeg neemen twie molder gesaey lants het eene
genaemt het Steggerstucke en het ander op de Bree, langs Haftekas landt, op de rij(?) naest
het Tillenborgh en het vierde part van den goorden en sale in sulcken val een koe en een
vercken meede poogen binnen laeten gaen en met d'ander beesten ter sijde en weijde gaen en
een plaets in den stal hebben, en bij soo verre sij malcanderen niet konden vergelijcken over
de inwooninghe sal alsdan den aenstaenden off toekomenden bouwman op Wesselinck stede
voor sijn huijsvrouw Berentjen Gerritsen een hoeck in de schoppe dicht en woonbaer
maecken. Voorts is beijdersijts ingewilligt en geconditioneert dat nae doode van den
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langhstlevende de aengebrochte goederen sullen keeren in den boesem daerse vandaen
gekoomen sijn, de aengewonnene beijdersijts deijlbaer met versoeck dat deese ten prothocolle
mooge gebrocht worden. Sonder argelist. De sup. stipulando.
23 R.A.Bred. inv.nr.460
16990614
Erschenen Dr.Evers volmr. van Sr.Lambert Abbinck, provisor van 't Burgerweeshuys tot
Zutphen, jufr. Maghdalena Rauwers ehel. luijt volmagt voor den schout en ger. van Zutphen
op den 30 mey naestleden gepasseert en mitsdesen in den gerigte gelesen en voor valide
erkent. Voorts Berent Walvaert en zijn huysvrouw Stijne Scholten ehell., sij met hem als
haren man en momboir in desen g'assisteert, die bekende so sambt als sonders voor eene haer
respc. vercoperen Lambert Abbinck en Berent Walvaert wel en te reghte betaelde somma
geldes in eenen steden ewigen vasten en onwederropelicken erfcoop gecedeert getransporteert
en opgedragen te hebben doende sulx craght en mits desen aen Berent Wiggerinck en
Hendersken Roerdinck ehel. en dessen erven haer comprtn. respc. princpl. Abbinck en Berent
Walvaert jeder respective toebehorende erve en goet Walvaert in het kerspel Wenterswijck
buijrschap Meddehoe tusschen de goederen Vaeltrijt en Harmelinck notoirlick gelegen, neffen
die daerangelegene twee stucken lants gelegen in den Gelder Esch tusschen de Heer van
Buersen lant aen d'eene sijde, en met d'andere sijde naest Kocks lant met den eenen eynde aen
…..einck gront, en met den aenderen eijnde aen Wesselink gront notoirlick gelegen, en sulx
alles en al te samen met sijne oude en niuwe reght en gereghtigheit, huijs tot lant sant
plaggenvrede bosgront houtgewas inslag en weg daertoe gehaelt en so en als bij coopcedullen
expresseert quorelatio, en sulx alles en altesamen voor vrij en allodiael goet nergens mede
beswaert als ordinaire Heren en lantslasten en gewoontlicke en van outs daer uyt gaende
tynsen tynden of aendere uytgangen. Bekennende hij compt. dr. Evers voor sijne princpln. en
dessen erven en Berent Walvaert en sijne vrouw voor haer en haren erven van 't voorn.goet
Walvaert cum ap en dependentie als oock van de voorn. …..lants cum ap en dependentien …..
onterft en ontreghtigt en voorn. Berent Wiggers en sijn huijsvrouw en erven daeraen g'erft en
gereghtight te sijn, daerop met hant halm en monde vertignis doende waer en waerschap
aenbelovende nae lantr.
24 R.A.Bred. inv.nr.195
17010806
Sententia in cas van ruijminghe Arent ter Stege alias Dunnewolt en mede naemens sijn
consorten Albert Tijjnck contra Berent Helmers
"In saecken voor deesen WelEd.Landgerichte van Wenterswijck geentameert bij Arent ter
Stege alias Dunnewolt voor hem selfs, en meede naemens sijn consort Aelbert Thijenck als
pandholderen van de Helmerssteede, onder 't goedt Simmelinck gehoorigh requiranten in cas
van ruijminge ter eenre, op en tegens Berent den tegenwoordigen inhebber van de
Helmersteede, gerequireerde in dien cas ter anderen sijde" etc.etc.
Tussen partijen is een pachtcedule ingegaan d.d. 8-4-1688.
Het gericht "verstaet er erkent, dat de overmaligh gebooden ruijminge aen Berent Helmers
haeren voortganck sal gewinnen, en dat dieselve bij forner vertreck van Berent Helmers met
stercker handt te werck gestelt ende geexecuteert sal worden; den gerequireerden meede
condemnerende in de costen hier over ergaen tot taxatie ende moderatie van deesen
Ed.Gerichte".
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25 R.A.Bred. inv.nr.195
17020320
"Sententie fisci tegens Gerrit Wormscamp en sijn vrouw pronunt. 20 marty 1702."
"Gesien, gelesen en g'examineert de informatien door het Hoogadelicke Lantger. van de
Heerlichheit Bredevoort op den 18, 19, 20 3n 27 febr. deeses jaere 1702, genomen tegens
Gerrit Wormscamp en desselfs vrouw Wijchmoet Wormscamp respective 30 en omtrent 40
jaeren out, in Meddeho wonende en gevangens van den Drost der selver Heerlichheit, als
mede de informatien op den voors. 19 en 20 dito genomen van de mede gevangens Hendrick
Alberts alias Koldenmorgenen Daem Graeve, met en neffens de verclaeringe van Berentjen
Hoijtinx, mitsgaeders de clachte van Dr.Roller als g'adjungeerde fiscael tegens voornde.
gevangens Gerrit en Wijchmoet Wormscamp op den 8 deeses Maents Meert overgegeven.
Waer bij consteert dat voornd. Hendrick Koldenmorgen en eenen Gerrit van Hoxbergen,
neffens de personen van Adam en Ida daer bij vermelt, vagabunden en dieven sijn.
Dat voornde. beclaeghdens Gerrit en Wijchmoet Wormscamp het selve niet alleen geweten,
maer des ong'acht deselve geherberght en gehuisvestet hebben, selfs wanneer se bij
nachtslaepende tijden quaemen en packen met gestolen goederen bij sigh hadden. Jae dat sij
becldns. van deese vagabunden en dieven verscheiden maelen gestolen goederen hebben
gekoft, onder anderen een groot en veertien kinder hembden, neffens twe taefellaeckens, tien
stucke gaern, twe handoecken, en enige gansse veeren met een gans en diergelijcke meer.
Dat den beclaeghde Gerrit Wormscamp de voornde. vagabunden en dieven almede hadde
aengesocht om een sijde speck te steelen, als oock een langen honigh ijme en de ganssen van
't Wamele.
En dan eintlick, dat hij beclde. Gerrit Wormscamp eenigh gestolen goet nae het Dorp van
Wenterswijck om te vercopen hadde willen brenghen, dogh verstoken en verborgen in de
Tellegencamp aen Schoppers huis off aldaer nedergesmeten ter oorsaeck hij den ondervaecht
toe Pelckwijgh sagh aenkomen, gelijck de vooraengetogene informatien en eijgene confessien
het selve duidelick uijtdraegen, en op het een en ander gelettet waer op te letten stonde.
Het welglt. Hooghadel. lantger. met advijs van onpartidige rechtsgeleerden, doende recht,
condemneert den Beclaeghde Gerrit Wormscamp om ter ordinaire plaetse van Justitie met
garden gegeselt te worden, desselfs vrouw Wijchmoet om het selve te aenschouwen, en dan
vervolgens om beide te saemen uijtten lande deeser Heerlickheit voor altoost gebannen te
worden." Gexecuteert 20-3-1702.
26 R.A.Bred. inv.nr.460
17070705
Erscheenen Geertken Simmelink weduwe van zalighe Aelbert Thijenck sij weduwe in desen
g'assisteert met haeren soon Hermen Thijenk als haeren hijr toe specialijk erkorenen
momboir, Joost Traa en Ananias Thienck als aengestelde momboiren over de twee nagelatene
kinderen bij wijlen Getruijt Thijenk en Hinderik Hermelink geprocreeert, Hermen Thijenck de
rato voor sijn absente huijsvrouw caverende, Joannes Gijsberts eheman van Stijntjen
Thijenck, hij Gijsberts de rato voor sijn absente huijsvrouw caverende, voorts Janna Thijenck
in desen g'assisteert met Steven Jan van Hengel als haeren hijr toe specialijk erkorenen
momboir, die bekanden so sampt als sonders voor eene wel en te dancke betaelde somma
geldes gecedeert, getransporteert en overgelaeten te hebben, gelijk comprtn. doen craght ende
mits desen aen Hendrik ten Bengevoort en Geesken Meijs eheluijden alle haere regt en
pretensien so sij comprtn. ofte haere voorsaeten oijt ofte oijt aen de Helmers steede (sijnde
een cavensteede van Simmelink in de buijrschap Meddeho kerspel Wenterswick gelegen) uijt
kragt van verscrijvinge en gerigtelijke vestenisse de datis 1609, 1657, 1659, 1666 als anders
uijt eenigen hoofde daer aen te vorderen gehadt hebben, wat nahmens het mogte hebben, so
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aen huijs, hoff, weijdegront, plaggenvree, landerijen, in somma alles bij de verscrijvingen
daerenboven vermelt, welcke bij desen meede aen voornd. Bengevoort worden overgegeven,
bekennende sij comprtn. voor haer ende haeren erven daervan nu en ten allen tijden onterft en
ontregt te sijn, en Hindrick ten Bengevoort sijn huysvrouw ende dessen erven daeraen alleen
geregtigt te zijn, alles onder verbant van comprtn. persohnen en goederen, deselve allen
Heeren Hoeven, Rightern ende gerighten, in specie des WelEdle.Hoeve van Gelderlandt
submitterende met renuntiatie van alle exceptien in regten eenigsints erdencklijk, de super
stipulando,
Staet te letten dat Ananias Tjenck en Joost Trae absent sijn sullende bij haer revertissement hantastinge d(oen).
27 R.A.Bred. inv.nr.226
17400128
Op 29-3-1737 erschenen Hendrick Schreurs pro se en nomina uxoris Willemken Boeijink, die
verzoeken peinding op en aan de gerede en ongerede goederen van wijlen Hendrik Boejink en
Trijntjen Boeinck "gewesene eheluijden in Meddehoe op het goed Boeijink (in de Leursijde)
woonagtig, als op en aen haerer eheluijden bouwerije als saed mest en mestregt, waegen,
ploeg, paerden etc. op en in den lande van het goed Boeijink in Meddehoe gelegen, voorts op
en aen sodane hondert daelder als wijlen Hendrik Boeijink en Trijntjen Boeijink van wijlen
den Wenterswijksen pastor dominus Schoemaker volgens obligatie competeert en aen sodane
een molders gezaeij bouwlants min off meer als zij, ehell., wijlen Hendk.Boeijink en sijne
huijsvrouw beseten en al nu naegelaten heeft, en het daer op staende gewass op den
Kattenberg bij Nyenhuijs in Meddehoe kennelijk gelegen", dit om betaling te krijgen van 300
glns., een koe en een sterke, die bij huw.voorwaerden van 28-2-1728 "ter ehestuir mede
belooft sijn". Ook ene weduwe van Berent te Cortschot heeft nog een vordering op de
weduwe Trijne Mensinck, en David Wygink (eigenaar van de helft van Boeijink) heeft
eveneens nog een vordering en later volgen nog meerdere schuldeisers. Op 27-5-1737 vindt
verkoop van de gerede en ongerede goederen plaats. De ontvangsten bedragen 700 gulden 16
stuivers. Buiten de vordering van Hendrik Schreurs en vrouw zijn er nog 17 vorderingen
belopende 1039 guldens 7 stuivers 12 penningen. Volgt verdeling van de opbrengst.
28 R.A.Bred. inv.nr.15
17601205
"Copie der stuk prioris instantise, in causa fisci contra Wander Boijink op de Hilte, waar van
de originele stukken in cas d'appel naar het Hoff gezonden zijn, op den 24 julii 1762 en aldaar
ontfangen den 27 dito".
Uitspraak 5-12-1760: Wander Boijink op de Hilte is beklaagde. Hij is "weegens de
scheldwoorden en bloedwondinge, met een scharp instrument aan Jan Berent Weevers en
Anna klein Esselink op den 15de Julij 1759 omtrent agt uuren des avonds op het gemeene
boonenveld bij Siebink in de Boerschap Meddo toegebragt, schuldig en gehouden is", etc.
"eene boete of amende van sestig daalders" te betalen. Voorts wordt hij veroordeeld in de
kosten deser proceduire ter taxatie en moderatie van desen Wel Edelen Gerigte.
Getuigen zijn Berent Buink, zijn huisvrouw Enneken Buinck en zijn zoon Wander Buinck.
29 R.A.Bred. inv.nr.3
17730521
Janna Scholten huisvrouw van Scholte van Huppel segt dat sij bij de geweldige diefstal welke
's nagts tussen den 13 en 14 Meij 1773 aan haar huis gepleegd is, is kwijt geworden:
"Verscheide stukken ongemaakt linnen; verscheide beddelakens; veel manshembden; eenige
vrouwen hembden; alle sonder naam; ook verscheide mutsen, daar onder eenige getekend
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waren I.S.; eenige mansdassen getekend I.V.; en verscheide stropdassen met gaatjes daar in
om een hangdasje te kunnen doorhangen; een nieuwe roode schorteldoek net kleine
dobbelsteentjes, waar van zij een staaltjen in 't gerigt heeft overgegeven, waar van de zelfkant
onder omgezoomd is; nog vier andere schorteldoeken, als eene bruine zijde, eene zwarte
zijde, eene blaauwe breeddoeksche, eene bruine bonte, waar in een scheur is welke met een
naadjen weer is aan malkanderen genaatd; een harts leere broek; een zilver slot uit een das;
een paar schoenen met de zilvere gespen daarop; een oud jak met een blaauwagtige bloem;
twee mans hoeden; een zilvere slot met een blauwen zijden band uit een vrouwenhoed; eenige
ducatons en eenig geld dog weet niet precies hoe veel; een paar aangebreide geribde mans
koussen, en een paar ongeribde zwarte mans koussen met een lapje agter tegen de hak van
binnen daar ingenaaid.
De knegt Jan Willem Maas is kwijt geworden; drie hoden; vier paar koussen, als een paar
blaauwen, een paar zwarten van engelsche wolle, een paar zwarte wolle gaarene, en een paar
grijze wolgaarene koussen; twee bedlakens, eene met BR en 't ander IWM; een paar
schoenen; een paar schoengespen en broekgespen; ongeveer twintig guldens aan geld, waar
onder drie drie-gulden, eenige agt en twintigen zesdehalven enz.
Dat ook de meiden eenige van haare goederen en geld zijn kwijt geworden.
En dat zij alle drie in huis waren sterk gebonden hebben."
30 R.A.Bred. inv.nr.383
17841118
Hendrik Groters op Sijbink-Bijvanck in Meddeho verklaart "dat hij zijne koebeesten heeft
gehad in eene maate de Sijbinksmaate genaamd in de buurschap Meddeho, om te weiden;
liggende deeze maate, in de langte, tegens of naast de maate van den gedaagde Berend
Hoebink (Hoebinks winkel genaamd) dat aan gedaagde den opworp langs die maate toekomt
en hij den wal in vruchtinge moet onderhouden;
Dat deze vrugtinge in een slegten en desolaten staat zijnde en op verre na niet genoegzaam
om het vee te kunnen keeren (zoo als compt. dit en andere omstandigheden van die vrugtinge,
met twee getuigen hier praesent, met namen Tobias Sevink en Garrit ten Beitel op
Helmerdink, kan bewijzen) . Het daardoor gebeurd is, dat compts. drie koebeesten op den 1sten
October 1784 zijn geschut en door de schutter in het schutschot in bewaringe gebragt, alzoo
dezelve door die vrugtinge en vervolgens op Hoebinks land gekomen waaren".
Uiteindelijk wordt Berend Hoebink schuldig bevonden en gehouden te zijn, om aan de
impetrant te moeten restitueeren, voor het uitgeschooten schutgeld en bewaren van de
beesten, de somma van 21 stuivers.
31 R.A.Bred. inv.nr.383
17891126
Jan Hoenink, Derk Hoenink, Willem Harmelink-Woord en Jan Liesink verklaren dat in een
weide van Berend Wevers op de Poorte (schietende aan de gragt van het goed De Beurse) zoo
lang als menschen geheugt, altoos gelegen heeft eene hoogte of bulte kort langd de gracht,
strekkende om, bij overloop van de gemeene beek het waater te keeren dat het niet in die
grachte kan loopen; dat ondertussen voor eenigen tijd de gedaagde Berend Wevers heeft
kunnen goedvinden die hoogte of bulte wegtegraven en daar door te veroorzaaken dat bij de
menigvuldige regenen van deezen jaare (die de beek deeden uitloopen) die gracht en al het
laage land van de Beurse niet alleen, maar ook de verdere beneden de Beurse gelegene
gronden zijn geinundeerd en de daar op staande hof- en veldvruchten verdorven.
Comparanten verlangen dat Berend Wevers de hoogte in zijn weide wederom maakt en in
zulken staat stelt, dat ze als te vooren tot keering van het water dienen kan.
Berend Wevers meent met zijn grond te mogen doen wat hem het dienlijkste voorkomt.
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Het gericht gaat eene oculaire inspectie in loco nemen.
Impetranten worden wegens gebrek van bewijs in hun eis niet ontvankelijk verklaard
(uitspraak 17-6-1790).
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