
 

DOESBURG 
Protocol van vrijwillige 
rechtspraak 1712 – 1714 
(inv.nr. 1528) 

Originele bron: Gelders Archief 

9-5-1712         blz. 1r         transport oz 
Reynier van Kessel en zijn vrouw Bartjen 
Aersen verkopen aan Jan Zelraat en zijn 
vrouw Hermken Janssen een huis aan de 
Paardenmarkt (belend: de huisjes van Jan 
Heydeman) voor ƒ 115. 
Oorkonders: Gesseler en Kaldenbach, 
consules 

14-5-1712         blz. 
1r         schuldbekentenis 
Henrica Boscamp, weduwe van Klaes 
Goetink, verklaart een niet gepreciseerde 
schuld van haar man d.d. 3-5-1693 ten 
gunste van diens zwager rentmeester 
Peter Stoffoet, te vernieuwen ten gunste 
van Johanna ten Berg, weduwe van de 
schuldeiser. 
Oorkonders: H. van Gesseler en 
Kaldenbach, consules 
Lasthebber: dr. Gerh. van Bronchorst 
(namens schuldenaar) 

24-5-1712         blz. 1r         testament 
Dirrisken ter Vheel, wed. van Eghbert 
Berents, verzoekt bekrachtiging van 
stadswege van haar testament. 
Oorkonders: Gesseler en Kaldenbach, 
consules 
Lasthebber: dr. Derk Joh. van Bronchorst 

31-5-1712         blz. 1v         borgstelling 
Margariet ter Wel verklaart in haar proces 
tegen Wilhelm Canisius Baerken haar 
vermogen te verbinden voor de 
proceskosten. 
Lasthebber: dr. Derk Joh. van Bronchorst 

1-6-1712         blz. 1v         volmacht 
Margarieta ter Wel verklaart in haar 
proces (inzake belediging) tegen Wilhelm 
Canisius Baerken volmacht te verlenen 
aan Henri Schmitz en Derk Joh. van 
Bronchorst. 
Oorkonders: Gesseler en Kaldenbach, 
consules 
Lasthebber: Garrit ten Busch 

3-6-1712         blz. 1v         borgstelling 
Isack Muis stelt zich namens W.C. Baerken 
borg voor de proceskosten in het proces 
van Margarieta ter Wel tegen 
voornoemde Baerken. 

8-6-1712         blz. 2r         hypotheek 
Peter Wanrooy de Jonge en zijn vrouw 
Maria Keers verklaren schuldig te zijn aan 
Gerrit Kucken en zijn vrouw Anneken 
Huyink ƒ 250 onder verband van hun huis 
op de Markt (tussen Frerick Lebbink en Jan 
Lebbink). 
Oorkonders: Kaldenbach en Brendel, 
consules 

17-6-1712         blz. 2r         transport oz 
Johan Bomer en zijn vrouw Hermina 
Spithals verkopen aan Matthijs Smits en 
zijn vrouw Maria Brachman hun huis aan 
de Kerkstraat (belend: (a) Gerh. Ignatius 
Cremer; (b) de weer van wijlen NN 
Telleman), nu gehuurd door Teunis 
Hoetink tot 1 mei 1715, voor ƒ 1100. 
Oorkonders: Kaldenbach en Bomer, 
consules 

21-7-1712         blz. 2v         veiling oz 
Het huis met hof, schuur en kamer aan de 
Koepoortstraat, wegens belastingschuld 
van mevrouw NN Trogmolton op 19-4-
1712 openbaar geveild, wordt toegewezen 
aan Gerh. Wetter, med.dr. 
Oorkonders: Bethmer en Brendel, 
consules 

16-8-1712         blz. 2v         volmacht 
Johanna Deurslag, wed. van Barvelt van 



 

Basel, geeft volmacht aan Jan Arensen 
Krijger, brouwer in de Vleesstraat te Tiel, 
om haar zaken in Tiel te behartigen. 
Oorkonders: Bethmer en Brendel, 
consules 
Lasthebber: Joh. Raesvelt 

25-8-1712         blz. 2v         testament 
Berend van Leth en zijn vrouw Janna ten 
Bosch maken een wederzijds langlevende 
testament. 
Oorkonders: Vles en Huygen, 
burgemeesters, en secretaris Bronchorst 
Lasthebber: dr. D.W. Bronchorst 

29-8-1712         blz. 3r         vordering 
Peter Janssen van Otterlo verklaart van 
Henrik Bierman ƒ 56,65 ontvangen te 
hebben, welk bedrag de dames 
Trogmolton en Dermonde hem schuldig 
waren wegens vervaardigd ijzerwerk en 
namens haar aan Wilh. Canisius Baerken 
voorgeschoten geld. Baerken had als 
onderpand goederen van de dames 
ontvangen en vervolgens gecedeerd aan 
Bierman. Henri Bierman legt nu beslag op 
deze goederen, om daarop de vordering 
van Van Otterlo te verhalen, alsmede zijn 
eigen vordering met kosten. 
Oorkonders: Vles en Brendel, consules 

4-8-1712         blz. 
3r         schuldbekentenis 
Peter Wanrooy en zijn vrouw Maria Keer, 
tevens namens zijn broer Gerrit Wanrooy, 
Dirk van Grevenbroek en zijn vrouw Anna 
Catharina Wanrooy, Frerick Lebbink als 
voogd van Rutger Wanrooy, tevens 
namens zijn medevoogd Garrit Kuiken, 
alsmede Peter Wanrooy de Oude, 
verklaren schuldig te zijn aan Bernard 
Grevenbroek en zijn vrouw Anna 
Huntelaer ƒ 100 wegens voorgeschoten 
onkosten van de begrafenis van hun 
stiefmoeder (resp. tweede vrouw) Anna 
van Houten. Als zekerheid dient met name 
het huis van Peter W de Oude - die 

daartoe afstand doet van zijn 
vruchtgebruik - Achter de Beitel (belend 
(a) burgemeester Gesseler; (b) de wed. 
Sandbergens). 
Oorkonders: Bethmer en Brendel, 
consules 

3-9-1712         blz. 3v         testament 
Gerh. Ignat. Cremer en zijn vrouw Agnes 
Willekens verzoeken bekrachtiging van 
stadswege van hun testament. 
Oorkonders: Jan Vles en L. Adr. Huygen, 
burgemeesters, en secretaris dr. Gerh. van 
Bronchorst 
Lasthebber: dr. Gerh. van Bronchorst 

12-9-1712         blz. 
3r         schuldbekentenis 
Frerick Heerdink, zoon van Herm. 
Heerdink, verklaart schuldig te zijn aan 
Henr. van Kessel en zijn vrouw Catharina 
Hageman ƒ 200 onder verband van zijn 
vaderlijk erfdeel in diens huis aan de 
Ooipoortstraat. 
Oorkonders: Vles en Huygen, consules 
Gecancelleerd. Met in de kantlijn 
verklaring van de schuldeiser dat de schuld 
is voldaan, 26 januari 1717. 

13-9-1712         blz. 3r         transport oz 
Derk en Rijck Cattepoel, luitenant en 
cornet onder generaal-majoor Pritselwit, 
en Mechtdelda Cattepoel, tevens namens 
Catharina en Aleyda Cattepoel, alsmede 
Isack Muys en zijn vrouw Engela 
Cattepoels, tevens namens haar zus 
Gerharda Cattepoel, verkopen aan dr. 
Gerh. Jacob Jonghkindt, ontvanger van de 
convooien en licenten, hun huis op de 
hoek van het Klooster (belend (a) Henr. 
van Kessel; (b) Jan Smith) en hun hof in de 
singelmuur van het Klooster. De 
verponding tot 1711 zal alsnog worden 
voldaan; daartoe verbinden Isack Muys en 
zijn vrouw hun stuk bouwgrond genaamd 
Swaetkecamp in het Meuleveld (in 
schependom Doesburg). 



 

Oorkonders: Vles en Huygen, consules 
Lasthebber: dr. Gerh. van Bronchorst 

3-10-1712         blz. 4r         testament 
Jan Burgers en zijn vrouw Maria Versteeg 
maken een wederzijds langstlevende 
testament. 
Oorkonders: Johan Vles en Gerh. Bethmer, 
burgemeesters, en secretaris dr. Derk Joh. 
van Bronchorst 
Lasthebber: dr. Derk Joh. van Bronchorst 

27-9-1712         blz. 4v         vordering 
Isabella Trogmolton en Hubertina 
Drumond zijn gedagvaard door Willemina 
Dijbers, wed. van Loeff Wemmers, inzake 
het niet voldoen van een schuld van ƒ 200, 
blijkens een schuldbekentenis van 1 
september 1712. De roerende zaken die 
de dames aan Abraham Salomons de Jode, 
houder van de Bank van Lening, in 
onderpand voor een lening hebben 
gegeven, willen zij nu aan de schuldeiser 
afstaan ter voldoening van de schuld. Zij 
verzoek dat De Jode wordt opgedragen de 
goederen af te staan. 
Oorkonders: Vles en Bethmer, 
burgemeesters 
Lasthebber: dr. Gerh. van Bronchorst 

8-10-1712         blz. 4v         volmacht 
Burgemeester Gerh.Henr. Kaldenbach, als 
gemachtigde van het echtpaar Cornelis 
Swaen en Eleonora Kaldenbach uit 
Heusden, geeft op zijn beurt volmacht aan 
dr. Derk Joh. van Bronchorst, 
stadssecretaris, om aan hem (K.) en zijn 
vrouw Elisabeth van der Nijpoort voor ƒ 
375 over te dragen een hof en huisje aan 
de Hoogstraat, bijgenaamd de Hof van 
Wisch. Deze onroerende zaak had 
Eleonora K. geërfd van haar ouders. 
Oorkonders: Vles en Huygen, 
burgemeesters 

8-10-1712         blz. 5r         transport oz 
Dr. Derk Joh. van Bronchorst, 

stadssecretaris, verkoopt - als 
plaatsvervangend gemachtigde van het 
echtpaar Cornelis Swaen en Eleonora 
Kaldenbach uit Heusden - aan 
burgemeester Gerh.Henr. Kaldenbach en 
zijn vrouw Maria Elisabeth Nijpoort voor ƒ 
375 een hof en huisje aan de Hoogstraat, 
bijgenaamd de Hof van Wisch. 
Oorkonders: Vles en Huygen, 
burgemeesters 

13-10-1712         blz. 5r         testament 
Peter Rasch en zijn vrouw Agnieta Vissers 
maken een wederzijds langstlevende 
testament. 
Oorkonders: Johan Vles en dr. Herm. van 
Gesseler, burgemeesters, en secretaris dr. 
Gerh van Bronchorst 
Lasthebber: dr. Gerh van Bronchorst 

26-10-1712         blz. 5v         transport oz 
Daniel Allard, landschrijver, en zijn vrouw 
Gerharda Keppelmans, mede namens hun 
broer / zwager Jan Allardt, wijnkoper, 
verkopen aan Henr. Danen, ontvanger, en 
zijn vrouw Bartruda van Velthuysen hun 
huis in de Gasthuisstraat, thans bewoond 
door de zusters Kaldenbach, voor ƒ 1500. 
De resterende helft van de koopsom moet 
met pasen 1713 worden voldaan. Het 
huurrecht van de dames Kaldenbach geldt 
tot pasen 1714. Dit onder verband van het 
huis van verkopers aan de Vismarkt. 
Oorkonders: president-burgemeester 
Kaldenbach 

29-11-1712         blz. 6r         borgstelling 
Gerh. Donk en zijn vrouw Agnes ten Bos 
verklaren dat twee leningen alleen ten 
laste van henzelf als echtpaar komen, te 
weten: (1) ƒ 400 geleend van Henr. van 
Middagten op 28-11-1712, met als 
zekerheid een perceel bouwland in 
Hengelo; (2) ƒ 700 geleend van juffr. 
Huygen in 1705, met als zekerheid hun 
aandeel in Peter Donks hofstede in Loo. 
Tot zekerheid jegen hun (schoon)moeder 



 

Aeltjen Mentink, wed. Ten Bos, en hun 
broers en zusters stellen zij met name hun 
twee huizen in de Veerpoortstraat, te 
weten het Zwarte Paard en het 
naastgelegen huis. 
Oorkonders: G.H. Kaldenbach en D.A. 
Brendel, burgemeesters 

21-12-1712         blz. 6r         testament 
Berentjen van Tongeren, wed. van 
Cornelis Danen, benoemt bij testament tot 
haar universele erfgenamen (1) de 
kinderen van burgemeester Joh. Planten 
en haar nicht Everdina van Til en (2) de 
kinderen van haar overleden broer Willem 
van Tongeren bij de dochter van wijlen 
burgemeester Henrick Kelsen. Zij treft 
tevens een verdeling van het bedden- en 
linnengoed onder hen. Zij benoemt tot 
executeur-testamentair haar zwager 
richter Henr. Danen of na diens dood zijn 
zoon Adriaen. 
Oorkonders: Kaldenbach en Bomer, burg-s 
Lasthebber: rentmeester Joh. Vles 

11-1-1713         blz. 6r         transport oz 
Wilh. Canisius Baerken verzoek registratie 
van een transportakte, waarvan de tekst is 
geïnsereerd. 
Reynier Evers en zijn vrouw Vreda Lubbers 
verkopen aan Willem Can Baerken voor ƒ 
690 1/4 deel van de weide genaamd 
Brinkersmaat in Angerlose Broek (belend 
(a) de Hogemaat, eigendom van Haek; (b) 
de Houween, eigendom van het gewest 
Gelderland), grenzend aan de Didamse 
Wetering. Dit onder verband van hun huis 
aan de Koepoortstraat (belend Van 
Lamzweerde). 
Oorkonders: Bernh. Coesveldt, richter van 
stad en ambt, en gerichtsmannen Jelis 
Jelissen en Gerrit Kroen 

28-2-1713         blz. 6v         transport oz 
David Wolsink en zijn vrouw Cornelia 
Jellissen verkopen aan Willem IJkink en 
zijn vrouw Margriet Willemsen hun huis in 

de Helmigsteeg, dat kopers nu huren 
Oorkonders: burgemeesters Becquer en 
Coesvelt 
Lasthebber: Herm. Henr. van Lamzweerde 

29-4-1713         blz. 8v         volmacht 
Burgemeester Gerh.Henr. Kaldenbach, 
W.R. Schaep, Wil. Vles, R. Everts, Jan Vles, 
Gerh. Donck, Adr. Damen, Jan van Boxel 
en Jannes Vos geven volmacht aan dr. 
Andr. van Dam en dr. Martin Alex. van 
Lamzweerde, advocaten voor het Hof van 
Gelderland, om hen te vertegenwoordigen 
in de zaak contra B.B. Bruins. 
Oorkonders: burg-s Jan Vles en Arnold 
Bomer 

4-5-1713         blz. 8v         borgstelling 
Lamberdina Renssen stelt zich borg voor 
de proceskosten van haar zwager Bruno 
Bernh. Bruins voor het Hof van Gelderland 
contra W.R. Schaep, Jan Vles, Reynder 
Evers, Willem Vles, Adriaen Damen, Jan 
Koning, Gerrit Donck, Jannes Vos Aelbersz, 
Jan van Boxel en Gerh.Henr. Kaldenbach 
inzake de helft van een haar toekomend 
huis, hof en schuur Achter de Beitel, 
tegenwoordig bewoond door de weduwe 
van predikant A. van Sandtbergen. 
Oorkonders: Vles en Coesvelt 
Lasthebber: dr. Joh. Renssen, broer 

9-5-1713         blz. 
9r         schuldbekentenis 
Cornelis Jellissen, weduwe van David 
Wolsink, verklaart ƒ 100 geleend te 
hebben van Willemina Dibers, weduwe 
van Loeff Wemmers, onder verband van 
haar huis De Roos aan de Koepoortstraat. 
Lasthebber: dr. Derk Joh. van Bronchorst 
In de marge aantekening dat de vordering 
van de schuldeiser voorrang zal hebben 
boven een vordering van de stad. 

9-5-1713         blz. 9r         transport oz 
Grietjen van Middagten, weduwe Van der 
Ploeg, universele erfgenaam van haar 



 

overleden zuster Jenneken van 
Middagten, weduwe van Gijsbert Ham, en 
Reyer Aertsen Ham, voor zichzelf en als 
oom van de minderjarige Gosina Ham, 
dochter van zijn overleden broer Aert 
Ham, erfgenamen van Gijsbert Ham, 
hebben overgedragen aan Joost Rugers, 
oud-burgemeester van Arnhem, hun huis, 
hof en schuur in de Veerpoortstraat 
strekkende tot de Windmolenstraat. Deze 
onroerende zaak is hun getransporteerd 
op 10 augustus 1699 door Maria Slaats, 
weduwe Bekers, en Elisabeth van Zelst, 
weduwe van Claes Arentsen Soet, en 
thans door laatstgenoemde bewoond. 
Oorkonders: Joh. Vles en Bernh. Coesvelt 
Lasthebber: Johan Verbeek 

22-5-1713         blz. 9v         volmacht 
Anna Franken, weduwe van burgemeester 
Daniel Adam Brendel, geeft, mede namens 
Catharina Elisabeth van Meekeren, 
weduwe van kapitein Fijckenshout, en 
Paul Henrick en Sophia Judith van 
Mekeren, volmacht aan dr. Johan Bartens 
en N. van Coten, respectievelijk advocaat 
en procureur te Tiel, in haar proces voor 
het gerecht van Nederbetuwe contra 
luitenant Jacob Wijchman van Keppel. 
Oorkonders: Vles en Coesvelt 
Lasthebber: dr. Derk Joh. van Bronchorst 

23-5-1713         blz. 9v         transport oz 
Daniel Allardt, landschrijver, en zijn vrouw 
Gerharda Keppelmans, en Johan Allardt, 
wijnkoper, mede namens zijn vrouw, 
transporteren aan Henrik Danen, richter in 
ambt Hummelo, en zijn vrouw Bartruyd 
van Veenhuysen hun huis in de 
Gasthuisstraat, thans bewoond door de 
dames Kaldenbach. Het huurrecht van de 
dames Kaldenbach geldt tot pasen 1714. 
Oorkonders: A. Bomer en Bernh. Coesvelt 

24-5-1713         blz. 10r         transport oz 
Gertrude Decanus, weduwe van 
burgemeester Joh. Bruins, heeft op 17 

november 1711 (bij een vrijwillige 
verkoping), naast de roerende zaken, ook 
het huis van wijlen Jan Heuvel en Aeltjen 
Berents aan de Bergstraat ("verbrande 
straat") tegenover de smid waar De 
Keizerskroon uithangt, en nu bewoond 
door slachter Jan Glashorst, gekocht en 
doorverkocht aan Casper Dulmont en zijn 
vrouw Geesken Boukamps. Samen met 
Gertruydt Heuvel en haar oom luitenant 
Derk Kniest transporteert zij nu het huis 
aan de kopers. 
Oorkonders: Joh. Vles en Bernh. Coesvelt 
Lasthebber: Daniel Allardt, landschrijver 

26-5-1713         blz. 10r         transport oz 
Johannes Lambert, Gerhardt van 
Veenhuysen en Frerick Wijntjes als man 
van Judith van Vheenhuysen verklaren de 
koopsom van 1/3 deel van het huis De 
Zwarte Arend in de Bergstraat ("verbrande 
straat") ontvangen te hebben en 
transporteren deze onroerende zaak aan 
de koper Jan Abramsen van Houten. 
Oorkonders: Joh. Vles en Arn. Bomer 
Lasthebber: Frerick van Bensum en 
Gerh.Joh. van Heeckeren 

16-6-1713         blz. 10v         testament 
Arent Jansen van Houten maakt zijn 
testament, waarbij hij aan zijn vrouw 
Berentjen Arentsen toebedeelt de 
opbrengst van het gewas op zijn 
landerijen, na aftrek van pacht en 
verponding, aan hun kinderen Christijntjen 
en Bernardijntjen elk ƒ 50 ten laste van zijn 
roerende zaken, en dat voorts zijn 
gezamenlijke erfgenamen (waaronder 
voorkinderen) de overige bezittingen 
zullen erven conform het gebruikelijke 
erfrecht. 
Oorkonders: Johan Vles, Arnold Bomer, dr. 
Gerh. van Bronchorst 

27-6-1713         blz. 11r         borgstelling 
Gosselink Donkers stelt zich borg voor de 
resterende schulden van zijn nicht 



 

Hendrina Moerkens, weduwe Bomers, 
voortvloeiend uit de koop van een 
onroerende zaak in Oijen ad ƒ 2.565.13.0 
onder aftrek van ƒ 36 wegens "sekeren 
jaarliksen uytgang". Hendrina stelt 
daartegenover als zekerheid de genoemde 
onroerende zaak. 
Oorkonders: A. van der Capelle en G.H. 
Kaldenbach 
Lasthebber: Henr. Bomers 

29-6-1713         blz. 11r         hypotheek 
Margriet Hagemans, weduwe van Jillis 
Wits, is wegens rente en aflossing van de 
hypotheek op het halve huis en hof waar 
zij in woont ƒ 98 schuldig aan Willem 
Lindehoff. Zij stelt als zekerheid hiervoor 
haar aandeel in de andere helft van het 
huis, zodat de schuldeiser - mocht zij over 
een jaar niet is staat zijn de dan ontstane 
schuld af te lossen - haar 3/4 deel van het 
huis mag verkopen. 
Oorkonders: Kaldenbach en Beequer 
Lasthebber: Eghbart Spronk, 
boedelmeester 

5-7-1713         blz. 11v         schenking 
Derk Lambert Wimmer en zijn vrouw 
Johanna Gertruydt Kreyvengers leggen de 
door hen in 1711 gemaakte 
huwelijksvoorwaarden over. Daarbij is 
onder andere overeengekomen dat zij 
gerechtigd zijn om elkaar te allen tijde 
geld en goederen te schenken of in 
vruchtgebruik te geven. Daarom bepalen 
zij nu dat zij in geval van overlijden de 
overlevende partner het vruchtgebruik 
schenken van al hun huidige en 
toekomstige bezittingen. 
Oorkonders: G.J. Jongkint en G.H. 
Kaldenbach 
Lasthebber: dr. Henr. Schmitz 

11-7-1713      blz. 12r      schuldbekentenis 
Rutger Sevrijn, Jacob Lindeschot en zijn 
vrouw Janna Severijns stellen als 
onderpand voor het nakomen van hun 

overeenkomst met Willem Durvers hun 
huis met inboedel en hof in de 
Koepoortstraat (belend (a) wed. Wossinks; 
(b) de wieldraaier Van Boxel) en hun 
naastgelegen huis, bewoond door Van 
Boxel (belend Frerick de Groot) en belast 
met een hypotheek ad ƒ 200 ten gunste 
van Stenderink en Wander Willemsen. De 
overeenkomst betreft een pachtcontract 
voor 6 jaar met de stad Doesburg van de 
landerijen van de Commanderij van 
Doesburg, waarvan Durvers de opbrengst 
van de eerste twee jaar heeft genoten, 
zonder dat hij daarvan rekening en 
verantwoording hoeft af te leggen; de 
laatste vier jaar zal Sevrijn de opbrengst 
genieten. Sevrijn zal Durvers nog ƒ 32 
betalen, als diens aandeel in de 
"voorwinning" die hij boven de 
pachtpenningen heeft moeten afdragen. 
Oorkonders: Jonghkint en Beequer 

21-7-1713         blz. 12v         testament 
Andries Vellers en zijn vrouw Dersken Vos 
maken een wederzijds langstlevende 
testament. Dersken laat de 
chirurgijnswinkel aan haar man na en 
bedeelt hun kinderen met het goud en 
zilver. 
Oorkonders: Jongkint en Vles, 
burgemeesters, en dr. D.J. van Bronchorst, 
secretaris 
Lasthebber: dr. D.J. van Bronchorst 

28-7-1713         blz. 12v         testament 
Frerick Lebbink en zijn vrouw Gertruyt 
Lemminks maken een wederzijds 
langstlevende testament.  
Oorkonders: Gerh.Jac. Jonghkint en 
Herm.Adr. Beecquer, burgemeesters, en 
dr. D.J. van Bronchorst, secretaris 
Lasthebber: dr. D.J. van Bronchorst 

16-8-1713         blz. 13r         transport 
Anna Franken, weduwe van Daniel Adam 
Brendel, in leven burgemeester, als 
gemachtigde van Catharina Elisabeth van 



 

Meekeren, weduwe van kapitein 
Fijkensholt en Johan Poul Henrick, en 
Sophia Judith van Mekeren, geeft 
volmacht aan haar broer dr. Gerh. van 
Bronckhorst. Hij moet na ontvangst van de 
koopsom ad ƒ 1600 aan Paulus Peregrinus, 
predikant te Ingen, de helft van een huis, 
hof en boomgaard en de helft van een 
stuk bouwland in de Brey onder Ingen 
over te dragen 
Oorkonders: Joh. Vles en Arn. Bomer, 
consules 
Lasthebber: Egbert Spronk 

1-9-1713      blz. 13v      schuldbekentenis 
Wijnandt Kreyvenger verklaart, wegens 
zijn opname in het Gasthuis, de stad ƒ 200 
schuldig te zijn, na zijn dood te betalen uit 
zijn nalatenschap. Hij verbindt daartoe 
speciaal zijn huis in de Meipoortstraat 
(belend (a) Anthony Schemmink en (b) 
apotheker Jillis Bomer), thans bewoond 
door zijn schoonzoon Garrit Hoetink. 
Oorkonders: J.G. van Lamzweerde en G.H. 
Kaldenbach, consules 
Geroyeerd 2-2-1723. 

2-9-1713     blz. 13v      schuldbekentenis 
Henrik Everts van Alpen en zijn vrouw 
Elisabet Wegh stellen het door hen voor ƒ 
218 gekochte huis De Constapel in de 
Meipoortstraat als onderpand voor een 
lening van ƒ 100 van hun dochter Sybilla 
Henriks. Het geld is afkomstig van een som 
van ƒ 250 die Sybilla te Alpen in een hof 
heeft gestoken. 
Oorkonders: Lamzweerde en Kaldenbach, 
consules 

7-9-1713         blz. 13v         testament 
Paul Reynier van Vinceler en zijn vrouw 
Henrica Huygen maken een wederzijds 
langstlevende testament.  
Oorkonders: Joh. Georg van Lamzweerde 
en Gerh.Henr. Kaldenbach 
Lasthebber: dr. Gerh. van Bronchorst 

22-8-1713         blz. 
14r         schuldbekentenis 
Henr. Wilh. van der Hups en zijn vrouw 
Engeltjen van Angerlo verbinden hun huis 
Het Swarte Peert met schuur, brouwhuis 
en brouwgerei als onderpand om 
opheffing te verkrijgen van het beslag dat 
Johan Frederick Haek had gelegd op de 
koopsom ad ƒ 900. De kopers van het huis, 
Garrit Donk en zijn vrouw Agneta ten 
Bosche, hadden een schuld aan Haek ad ƒ 
500. Het huis was op een vrijwilige 
verkoping verkocht door de erfgenamen 
van Gerharda Bomers en Haek heeft de 
koopsom met onkosten, opgelopen tot ƒ 
500, aan Van der Hups betaald. Voorts 
verbinden Garrit Donk en zijn vrouw hun 
kooprecht op het genoemde huis en het 
daarnaast staande huis, gekocht van de 
efgenamen van Christiaan van Huynen, 
voor de aflossing van de koopsom van dat 
pand ad ƒ 1130.3.6. 
Oorkonders: Jan Georgh van Lamzweerde 
en Gerh.Henr. Kaldenbach 
Op blz. 13r staat een verwijzing naar deze 
akte, aangezien deze niet op de 
chronologisch juiste plaats is ingeschreven. 

29-9-1713       blz. 14v       volmacht 
Andries Vellers, meester chirurgijn, geeft 
volmacht aan dr. Herm. Henr. van 
Lamzweerde om zijn vordering wegens 
meesterloon jegens Jan van Gelscher alias 
Jan aen 't Hekken te realiseren en daartoe 
te procederen contra voerman Herm. 
Sprenger, die een schuld ad ƒ 63 wegens 
een uit de boedel van Van Gelscher 
gekocht paard heeft, welk bedrag bij het 
gerecht in consignatie ligt. 
Oorkonders: Lamzweerde en Kaldenbach, 
consules 

6-10-1713       blz. 
14v       schuldbekentenis 
Landschrijver Dan. Allardt heeft als 
"cessionaris" van de nalatenschap van zijn 
schoonmoeder Dr... Keppelmans bij wijze 



 

van finale afrekening met zijn neef en 
nicht Jacob Rasch en diens vrouw Christina 
Beeck hun een vordering van ƒ 1200 
verleend op zijn lening van ƒ 2400 aan de 
stad. 
Oorkonders: Lamzweerde en Kaldenbach, 
consules 

9-10-1713       blz. 14v       borgstelling 
Willem Hogers stelt zich borg voor de 
proceskosten van de zaak van Andries 
Vellers contra Herm. Sprenger wegens een 
paard dat Sprenger heeft gekocht uit de 
boedel van Jan van Gelscher alias Jan aen 
't Hekken; de koopsom ad ƒ 63 wordt bij 
het gerecht in consignatie gehouden. 
Oorkonders: Lamzweerde en Kaldenbach, 
consules 

7-10-1713       blz. 15r      vordering 
Jan Janssen, Teunis en Aeltjen van Eykel, 
burgemeester Arnold Bomer, dr. Harmen 
Warnink en Cornelis Bomer, eigenaars van 
het landgoed Compelwijck, bij openbare 
verkoop op 19 juli verworven van Jan van 
Gelseler en Heyltjen Janssen stellen dat 
zonder overleg de voerman Harman 
Sprenger een bedrag van ƒ 63 had 
gedeponeerd bij het gerecht als koopsom 
van een paard, op 2 augustus openbaar 
verkocht op genoemd landgoed. Zij eisen 
dit bedrag op. 
Oorkonders: Lamzweerde en Kaldenbach, 
consules 
Lasthebber: dr. Harmen Warnink en dr. 
Johan Renssen 

13-10-1713       blz. 15r       borgstelling 
Harmen Bel stelt zich borg voor de 
proceskosten van de gedaagden in de zaak 
van Andries Vellers contra de voerman 
Harmen Sprenger. 
Oorkonders: Lamzweerde en Kaldenbach, 
consules 

14-10-1713       blz. 15v       transport oz 
Cornelia Jellissen, weduwe van David 

Wolfsen, haar stiefdochter Elisabeth 
Wolsen, haar dochter Elsken Wolsen, en 
haar zoons Henrick, Adriaen en Jacobus 
Wolsen. meden namens haar zonen Peter 
en Jellis, verklaren verkocht te hebben aan 
Jan Hensen en zijn vrouw Berendina 
Menink hun huis met hof De Roos aan de 
Koepoortstraat voor ƒ 200, waarvan 
kopers nog ƒ 50 schuldig blijven. 
Oorkonders: Lamzweerde en Kaldenbach, 
consules 
Lasthebber: Henr. Wolsen, zoon van 
Cornelia 
Het huis is belast met 14 stuivers jaarlijks 
ten gunste van het schippersgilde. 

17-11-1713       blz. 15v       volmacht 
Bernh. Erlich geeft, als voogd van de 
nagelaten kinderen van zijn broer Henrick, 
volmacht aan Caspar van Holten en Jellis 
Bomer, in het bijzonder om de belangen 
van de kinderen (als benadeelde partij) te 
behartigen in de strafzaak contra oud-
burgemeester Gerh. Hoppenbrouwer 
wegens manslag op hun vader. 
Oorkonders: Coesvelt en Becquer, 
consules 

21-11-1713       blz. 15v       kwijting 
Cornelia Jellissen, weduwe en 
boedelhoudster van David Wolsink, en 
haar zoon Henr. verklaren dat Frederik de 
Groot en zijn vrouw hun schuld aan de 
boedel volledig hebben voldaan. Voorts 
stellen zij mr. Johannes Vos Metseler als 
borg voor een eventuele vordering tot ƒ 10 
van de minderjarige kinderen Wolsink op 
het echtpaar De Groot. 
Oorkonders: Bernh. Coesvelt en H.A. 
Becquer, consules 

30-11-1713       blz. 15v       volmacht 
Gerh. Bomer, vaandrig onder brigadier 
Van Weelderen, geeft zijn vader 
burgemeester Arnold Bomer volmacht 
inzake het beheer van zijn zakelijke 
belangen. 



 

Oorkonders: Bernh. Coesvelt en H.A. 
Becquer, consules 

12-12-1713       blz. 16v       testament 
Gerritjen Schenninks herziet haar 
testament uit 1703 en wijst als universeel 
erfgenaam - in plaats van haar overleden 
achternichtje Francina Vles - dier zoon 
Rutger Henrick Vles aan uit het huwelijk 
met Will. Vles. Aan Gertruyt Schenninks, 
vrouw van Barvelt Schennink te Utrecht, 
legateert zij bijna al haar linnen en wollen 
goederen. 
Oorkonders: Coesvelt en Becquer, 
consules 
Lasthebber: dr. D.J. van Bronchorst 

4-1-1714      blz. 16v      schuldbekentenis 
Benjamin Hertz, verklaart tevens namens 
zijn vrouw Jenneken Marcus ƒ 250 schuldig 
te zijn aan Hertz Marcus, onder verband 
van de helft van het huis aan de 
Meipoortstraat dat in 1698 door Coenraed 
van Vheenhuysen, pastoor te Gelselaar, is 
verkocht, (belend het Hof van Dieren). 
Oorkonders: A. Bomer en Jan Vles, 
consules 

15-1-1714      blz. 17r    schuldbekentenis 
Andreas Vellers verklaart, na 
overeenkomst met de voogden van 
Matthijs, Jan en Jan Willem Smith, 
nagelaten kinderen van chirurgijn Joan 
Smith en Dersken Vos, hun ƒ 231.2.8 
schuldig te zijn, onder verband van de 
helft van zijn huis en van de door hem 
gebruikte hof in het Klooster, alsmede 1/8 
deel van het huis thans bewoond door de 
weduwe Ter Beek en de helft van de 
hoven in gebruik bij Christiaen. De 
weeskinderen hebben juit hun vaders 
nalatenschap eveneens recht op gelijke 
aandelen in de genoemde onroerende 
zaken. 
Oorkonders: A. Bomer en Jan Vles, 
consules 

16-1-1714       blz. 17r       transport oz 
Voerman Arent Janssen van Houten heeft 
ƒ 192 betaald wegens de openbare 
verkoop van het huis op de hoek van de 
St. Catharinaberg waar de kinderen 
Durens in hebben gewoond en tegenover 
het commiezenhuis thans bewoond door 
conrector Westers en naast het huis van 
genoemde voerman. Het huis is aan koper 
getransporteerd. 
Lasthebber: rentmeester Joh. Vles 

30-1-1714       blz. 17v       testament 
Reynier Evers en zijn vrouw Vreda Lubbers 
verzoeken bekrachtiging van stadswege 
van hun testament. 
Oorkonders: Arn. Bomer en Joh. Georg 
van Lamzweerde, consules 
Lasthebber: dr. Gerh. van Bronchorst 

15-2-1714       blz. 17v       volmacht 
Burgemeester Arnold Bomer en 
gasthuismeester Engel Lutjes geven 
volmacht aan burgemeester dr. Herman 
Adolph Becquer en dr. Theod. Becquer om 
achterstallige pacht te innen van Oswaldt 
Herfkes. 
Oorkonders: Jan Vles en Bernh. Coesvelt, 
consules 

19-2-1714       blz. 17v       boedelscheiding 
Derk Causijns en Matthijs Smit, voogden 
van Matthijs, Jan en Jan Willem Smith, 
minderjarige weeskinderen van chirurgijn 
Johan Smith en diens vrouw Dersken Vos, 
en Valentijn Velthuysen en Willem Hogers, 
voogden van Gertruydt, Jennetta en 
Gerhardus Vellers, minderjarige (halve) 
weeskinderen uit het tweede huwelijk van 
Dersken met Andreas Vellers, en komen 
met Andries Vellers als pleegvader van de 
weeskinderen Smith, vader van de 
halfwezen en boedelhouder van Dersken 
het volgende overeen inzake de liquidatie 
van de nalatenschap. De onroerende 
zaken zal Vellers voor de helft 
gemeenschappelijk hebben met de 



 

kinderen, onverlet zijn recht op 
vruchtgebruik. Vellers zal de roerende 
zaken, uitgezonderd goud en zilver, in 
vruchtgebruik en bezit houden, evenals de 
vorderingen ten gunste van de boedel; 
ook de schulden komen tot zijn last. Hij zal 
aan de kinderen Smith samen en de 
kinderen Vellers samen elk ƒ 36 schuldig 
blijven; het legaat inzake goud en zilver 
blijft de kinderen Vellers toekomen. 
Vellers verbindt 1/4 deel van het door 
hem bewoonde huis en 1/4 deel van de 
hof in het Klooster tot zekerheid. 
Oorkonders: Arnold Bomer en Jan Vles, 
consules 
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