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1.  WIJCK 
Dat huys tot Duyrsteden, die heerschapie van Wijck ende die poorte van Wijck, 

met den gerichte, hoge ende lege, met allen heuren tobehoren ende rechten, 
also als sij gelegen sijn, ende met allen vesten, die daer nu an sijn ende die 
men hiernamaels daeran maken sal, tot Zutphenschen rechten ontfangen bij 

Sweder heer van Abcoude, die daerbeneven noch tot Zutphenschen rechten te leen 
ontfengt den weerdt geheiten Roetvoet, den ouden met den nijen, gelegen boven der 
Arcke te Wijck, ende den weerdt, die gelegen is boven Ravenswade ende geheiten des 
Grevenweert, met allen heuren tobehoren. Wie ingeseten poorter tot Wijck ende aldaer 
woonachtich is, sal tot Lobede met sijnen schepen ende goederen vaerdich ende 
uutvaerdich tolvrij sijn, a°. 1340. 

Willem heer van Abcoude beleent, a°. 1403. 
Jacob heer van Gaesbeke, Abcoude, Putten ende Strijen, erfmarschalck van Henegou, 

beleent met alsulcke goeder als hij schuldich is te halden, tot Zutphenschen rechten. 
Alle versuym quijtgescholden. 28 Novemb. 1410. 

Idem, a°. 1427, die eerste specificatie. 
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Ar(noldus) miles de Schalcwijck draegt op den eygendom sijnes huyses to Schalcwijck met 
den voorhove, haldende omtrent 8 mergen lants, an graeff Otto van Gelre, a°. 1250. 

1 a. WIJCK. 
Den weerdt geheiten Roetvoet ende den weert geheiten des Greven weerdt (als 
hiervoor) ontfinck 

Sweder heer van Abcoude, a°. 1340. 
Willem heer van Abcoude beleent, 1403. 
Jacob heer van Gaesbeke, Abcoude, Putten ende Strijen beleent, 28 Novembris 1410. 
Idem, a°. 1427. 
Idem tuchtigt sijn huysfrou Nelle van Broickhuysen, Johan Dillen dochter, a°. 1431. 

2. WIJCK. 
Den Steenweert bij Wijck, heeft 

Hubrecht heer van Culenborch, Lecke ende Werde van der leensweer vrijgecregen als erve 
sijnes ooms Johans, Hubert Schencks soons, ende daertegen te leen gemaeckt die 
hofstede tot Musewinckel 1) met 52 mergen lants, gelegen in der maelschap van 
Ravenswade, 31 Maii 1402. 

Idem droeg op die leenwere ende alle recht dat hij hadde an den lande dat gelegen is 
boven Wijck in den Rhijn, geheiten die Steenweert, met allen sijnen tobehoren, daer 
boven naest gelant sijn onderdeylt Evert Stolt, Johan Claessoon ende Jutte van den 
Oirde, ende beneden naest gelant is die heer van Abcoude; beheltlick Wolter Coevoet 
dier thienden, groot ende smal, op denselven lande ende weerde; a°. 1402. 

Johan heer to Culenborch beleent met den Steenweert, a°. 1423. 
Gerrit heer to Culenborch, Weert ende Ewick ontfengt den Steenweert, a°. 1453. 
Anna van Culenborch, vrou ten Weerde, weduwe tot Pallant, als erve harer olderen 

vermitz susterlicker scheidinge beleent met den Steenweert, boven Duersteden an der 
Stichtscher sijden gelegen, 27 Junii 1527. 

Erard heer tot Pallant, erve sijner moder Annae, beleent, 13 Aprilis 
1530. Melchior van Culenborch bast. doet hulde als volmechtige. Idem tot hulder 

geset Cornelis van Eck, 16 Septembris 1533. 
Floris van Pallant Erardssoon, onmundig, laet eed vernijen Gerhard van 

Culenborch Melchiors soon, 25 Novembris 1543. 
Idem laet eed vernijen Joachim van Heumen, 16 Aprilis 1556. 
Idem laet eed vernijen Derck van Brakel, drost ter Lede, 5 Decembris 1581. 

1) Zie Nijmeegsche leenen, 147. 
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Idem wort geexcuseert vant leste placat, 16 Augusti 1594. 
Floris graeff van Culenborg, erve sijnes vaders Floris, beleent, 5 Octobris 1598. 
Idem tucht sijn gemalin Catrin gravin ten Berg, 11 Julii 1606. Idem laet sijnne beslooten 

dispositie approberen, den 15 Meert 1629. Philip Theodor grave van Waldec Pyrmont 
ende Cuylenborch 

als eenige ende universele erffgenaem ex testamento van sijn vrunt- 
licken lieven oom Floris grave van Culenborch beleent, den lesten 
Julij 1639. 
Idem laet sijnne houwelixe vurwarden met vrouwe Maria Magdalena graeffinne van Nassau 

etc. opgericht approberen, den 8 September 1639. 
Idem beswaert dit leen met de somma van 12000 rixdaler ten behoeve ende profite van 

Everhart Huygen, commissaris, ende joffer Maria van Ommeren, den 9 Julij 1644. 
Hendrick Wolraet grave van Waldec Piermont ende Culenborch, onmundich, erve sijnnes 

heer vaders Philip Theodor, beleent, den 27 Mey 1646. 
Georch Frederick graeve van Waldeck Piermont ende Cuylenborch, erve 

sijnes neven Hendrick Wolraet, beleent, den 27 October 1664. 
Idem laet sijn besloten dispositie approberen, den 13 Julij 1678. 
Idem laet approberen de transactie den 6 September 1684 ingegaen met Georch Ludewich 

grave van Erbach ende Amilia Catharina gravinne van Erbach, geboren gravinne van 
Waldeck Piermont ende Culenborch, den 30 September 1687. 

Louisa Anna vorstin tot Waldeck, graevinne tot Piermont, Culenborch etc., erve haeres 
vaders Georch Frederick volgens desselfs besloten dispositie, beleent, den 18 Sept. 
1693. 

Ernst Frederik hartog te Saxen (na dode vrou Louisa Anna), erfgenaem fideicommissair 
sijns grootvaders Georg Frederik furst van Waldek, beleent, 13 Sept. 1714. 

Idem draegt dit leen op aen de 
Staten des Quartiers van Nijmegen, die daer weder mede beleent sijn, 28 Mey 1720. 
Deselven dragen dit leen op aan 
Willem Carel Hendrik Friso, bij der gratien Gods prince van 0range en Nassauw etc., die 

daar weder mede beleend is, 16 August. 1749. 
Willem de 5e, bij der gratien Gods prince van Orange en Nassauw, minderjarig, na 

overlijden van desselfs heer vader Willem Carel Hendrik Friso beleent, 6 November 
1752. 

Idem, meerderjarig geworden, laat eed vernieuwen, 18 August. 1767. 
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3. STERCKENBORCH. 
Dat huys to Starckenborch, tot eenen Zutphenschen rechte ontfinck 

Eerst van Sterckenburgh, a°. 1402. 
Gijsbert van Sterckenborch beleent, a°. 1418. 
Idem, a°. 1424. 
Idem tuchtigt sijn wijff Glorien, a°. 1439 1). 
Catrin van Sterckenborch, huysfrou Wolters van Isendoorn, bij transport hares vaders 

Gijsberts ontfengt dat huys ende herlicheyt 
tot Sterckenborch met sijner hofstat ende tobehoren, a°. 1456.  
Eadem bestedigt hare hilixvorworden, a°. 1459. 
Willem van Isendorn, erve sijner moder Catrin, 9 Octobris 1473. Ernst van Isendorn, erve 

sijnes broders Willems, 2 Martii 1483. Idem vernijt eedt, a°. 1493. 
Idem emelt dat dit leen tot onversterflicken Zutphenschen rechten erkent 
sal werden, also dat het van den rechten stam daervan het herge- 
commen is nummermeer vererven noch versterven sal, 24 Octobris 1526. Anthonis van 

Isendorn, erve sijnes vaders Ernsts, 21 Februarii 1539. Idem vernijt eedt, 20 Martii 
1544. 

Idem vernijt eedt, 10 Junii 1556. 
Oyda van Isendorn, erve hares vaders Anthonis, beleent, 5 Octobris 1559. Anthonis van 

Zuylen van Nijevelt is haer hulder. 
Mechtelt van Isendorn, huysfrou Reiners van Aeswijn, erve harer suster Oydae, beleent, 9 

Aprilis 1565. 
Eadem laet eedt vernijen Gielis Engelen, 25 Julii 1595. 
Anthoni van Aeswijn bij opdragt sijner moder Mechtelt beleent, 13 Augusti 1612. 
Idem sijnne testamentaire dispositie approbeert, den 10 Decemb. 1630. Idem revoceert 

sijnne dispositie ende laet de naerdere approberen, den 27 Aprill 1639. 
Idem laet sijnne houwelixe vurwarden met vrouwe Geertruyt van Oldenboockum den 25 

Junij 1606 ingegaen approberen, den 22 Aprill 1643. 
Idem laet sijnne tucht ende dispositie approberen, den 26 Mey 1644. Antonis van Aswijn, 

heere tot Wesenhorst, erve van Antonis van Asewijn, 
beleent, ende uuyt cracht van dispositie, den 12 Februarij 1646. Het voorangetagen 

testament geopent, den lesten Meert 1646. 
Idem laet sijnne houwelixe vurwarden met Margreta Turcks opgericht 
approberen, den 9 Aprill 1647. 
Het onmundich kint van Antonis van Asewijn voors. beleent uuyt cracht van volmacht van 

de moeder Margreta Turck als moeder ende voogdesse, den 27 October 1648. 
Gijsbert van Matenesse, heer tot Matenesse, Reviere etc., beleent, invoegen dit leen door 

het overlijden van vrouwe Antonetta van Asewijn op haer onmundige dochterken 
juffr. Judit Margriet van Matenesse, ende van het dochterken op hem vererft is, den 
1 Julij 1669. 

1) Niet in het Register. 
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Vrouwe Adriana van Aeswijn, weduwe Bax en van Hermelen, ende vrouwe Agnes van 
Aeswijn, vrouw van Cornelis van Bronckhorst tot de Pol, amptman in Overbetuwen, 
beleent uyt cracht van retour in de houlijxe vorwaerden van Antony van Aeswijn ende 
Margareta Turck, als oock van Gijsbert van Mathenes ende Antonetta van Aeswijn, 
bedongen universele ende naeste erfgenaemen van de stamme van Asewijn ende van 
juffr. Judith Margriet van Mathenes, den 4 November 1669. 

Vrouwe Adriana van Aeswijn, weduwe Baxen van Hermelen, in het geheel beleent, als 
naeste leenvolgersche van Antony van Aeswijn, vrouwe Antonetta van Aeswijn ende 
juffr. Judith Margriet van Mathenes, door haer hulder Wijnant van Renes tot de Pol, 
den 8 Januarij 1670. 

Gijsbert van Mathenesse, heer tot Mathenesse, laet sijn dispositie appro-beren, den 11 
Febr. 1670. 

Willem van Mathenesse, heer van Rasquaert, uyt cracht van bovenstaende dispositie 
beleent door Dr. Cornelis van Steenler, sijn hulder, den 20 Febr. 1670. 

Vrouwe Margareta van Valckenaer, douagiere van Rasquaert, erve haers soons Willem van 
Mathenesse, beleent, den 11 Mey 1671. 

Vrouwe Florentina van Matenesse, getrout aen Jan van Hardenbroeck, beleent als erve van 
haer moeder vrouwe Margareta van Valckenaer, douagiere van Rosquart, den 27 
Octob. 1681. 

Vrouwe Florentia van Matenes na dode haers mans, haer hulder, laet eet verniwen, den 17 
Aug. 1696. 

Florentina van Matenesse, wed. Hardenbroek, en Maria van Matenesse als een jonger 
suster en so ten opsigte van den derde voet belasten dit leen met 6000 gl., 21 Jan. 
1716. 

Florentina van Matenesse draegt dit leen op aen 
Jan Frederick Manuche t, die daer weder mede beleent is, 9 Novemb. 1726. 
Jan Jacob van Westrenen nomine uxoris Johanna Catharina Manuchet, erfgename ab 

intestato van Jan Frederik Manuchet, beleend, 1 Junij 1741. Hulder Johan Verbeek. 
Eadem steld na dode van haar man Jan Jacob van Westrenen alsmede van Johan Verbeek 

tot hulder Johan Jongbloed, 27 Decemb. 1770. 
Johan André van Westrenen, erfgenaam sijner ouderen voornoemt en uyt kragt van 

derselver testamentaire dispositien, beleend, 17 Decemb. 1772. 
Jan Jacob van Westrenen, erfgenaam sijns vaders Johan André, beleend, 22 Julij 1790. 
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4. NATEWISCH. 
Dat huys te Natewisch met vier mergen lants tot den dijck weerdt, tot eenen 

Zutphenschen rechte met eenen witten becker te verhergewaden, ontfinck 
heer 

Johan van Zuelen, a°. 1403. 
Henrick van Zuylen, erve sijnes vaders Johans, a°. 1417. Johan van Zuylen 

Gerritssoon beleent, a°. 1438. 
Gerrit van Zuylen met sijnen broders ende susteren, die hij van Johanna van Rosse m, 

sijner moder, heeft ofte crigen magh, bij transport sijnes vaders Johans, die sijn 
tucht behelt; het eene kind opt ander te erven, ofter eenig sonder gebeurt sturve; 
ende bij noot behelt die vader sijn vrije gebruyck oft nit overgegeven ware; a°. 1457. 

Idem tuchtigt sijn moder Johanna van Rossem an 60 alde schilde sjaers uut den huse te 
Natewisch ende 2 weerden, a°. 1457. 

Johan van Zuylen crigt uutstel, 16 Octobris 1473. 
Idem vernijt eedt, 26 Aprilis 1486. 
Gerrit van Zuylen, erve sijnes vaders Johans, a°. 1500. 
David van Zuylen bij transport sijnes vaders Gerrits ontfengt dat huys Natewisch met 4 

mergen lants tot den dijck werts, tot Zutphenschen rechten met twee witte bekeren 
te verhergewaden, elcken beker te betalen met negen loot fijns silvers; in den 
Nedersticht van Utrecht, in den kerspel van Wiel gelegen, 6 Augusti 1519. 

Idem draegt aff dat versuym der 2 witte bekers met 15 goltg., 10 Octobris 1521. 
Idem vernijt eedt van den huyse to Natewisch, tuschen Amerongen ende Wijck butendijx 

gelegen, 16 Septembris 1538. 
Jacob van Zuylen, erve sijnes vaders Davids, beleent, 18 Januarii 1542. Idem vernijt eedt, 

8 Maii 1544. 
Idem tucht sijn moder Lutgart van Amerongen, eodem die. 
Idem, na vertich sijner moder op hare tucht, tuchtigt weder sijn vrou Mechtelt Vermuer, 

25 Maii 1547. 
Idem vernijt eedt, 18 Junii 1556. 
David van Zuylen, erve sijnes vaders Jacobs, beleent, 23 Octobris 1576. Idem tuchtigt sijn 

vrou Gertrud Voncken, eodem die. 
Idem laet eedt vernijen Otto van Lewen, 5 Septembris 1595. 
Gerrit van Zuylen van Natewisch, Davids tweede soon, bij opdragt sijns vaders beleent met 

dat huys, hofstede ende goet to Natewisch, met vier mergen lands ten dijck werts, 
oick den Duvenschen weert ende alle anderen sijnen rechten ende tobehoren, in den 
Nederstichte van Utrecht, in den kerspel van Wiel tuschen Amerongen ende Wijck 
binnendijcks gelegen, te Zutphenschen rechten met twee witte bekeren, elck van 
negen loot fijn silvers, ofte met vijfthien goltgulden daervoor, te verhergewaden 
leenroerich, 18 Maii 1624. 

Jacob van Zuylen van Natewisch, erve sijnes vaders Davids, beleent, 9 Augusti 1626. 
Idem doet vertich ten behoeve van sijnnen broeder Gerrit, den 16 April 1630. 
Gerrit van Zuylen van Natewisch tucht sijn vrouw Cunera van Nestelraet, den 16 Aprill 

1630. 
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Idem revoceert de angetogene tucht, den 5 Augusti 1637. 
Idem tucht sijn vrouw Cunera van Nestelraet ende laet sijnne dispositie approberen, den 

20 Mey 1639. 
Idem ontfanckt den Duyvensen weert mede ende renoveert voorgaende tucht ende 

dispositie, den 23 Mey 1639. 
Davidt van Zuylen van Natewiss, erve sijnnes vaders Gerrits, beleent, den 18 October 

1644. 
Juffer Emerentiana van Suylen van de Naetewisch, erve haeres vaders Davidt, beleent, 

den 13 September 1664. Haer hulder is Jacob van Bijler, drost tot Kessel. 
Joost Taes van Amerongen, getrout aen juffer Emerentiana van 
Suylen van Naetewisch, vernieut den eet, den 4 Februarij 1672. 

Juffer Emerentiana van Suylen van de Naetewisch ende Joost Taes van 
Amerongen tuchtigen malkanderen, eodem die. 
Joost Taets van Amerongen als vader en momber van sijn onmundigen soon Adriaen 

Gerardt Taets van Amerongen als erve sijnes moeders Emerentia van Zuylen 
beleent, den 14 October 1690. 

Gerard Godert Taets van Amerongen, erfgenaem sijns broeders Adriaen Gerhard, 
beleent, den 21 May 1704. Hulder Joost Taets van Amerongen. 

Idem laet sijn opene dispositie approberen, 24 Aug. 1704. 
Idem laet sijn beslote dispositie approberen, 9 Sept. 1724. 
Joost Taets van Amerongen laet openen de beslote dispositie sijns soons 
Gerhard Godard en uit kragt van dien beleent, 6 Aug. 1730. 

Frederik Batavodurus Taets van Amerongen, erfgenaem sijns vaders Joost 
Taets van Amerongen, beleent, 16 Decemb. 1735. 
Idem laet sijn beslote dispositie approberen, 16 Mey 1736. 
Maria Jacoba Pynssen van der Aa tot Deyl, wed. Leonard Taets van Amerongen, als 

moeder en momberse over de vier onmundige kinderen Joost, Gerhard 
Maximiliaen, Gerhard Godert en Maria Taets van Amerongen, bij haer man ehelijk 
verwekt, geinstitueerde erfgenamen van haer oom Frederik Batavodurus, en 
Wilhem Verwey, als executeur van desselfs testament, laten hetselve registreren, 3 
October 1736. 

Joost Taets van Amerongen, onmundig, erfgenaem sijns ooms Frederik Batavodurus, 
beleent, 15 Julij 1737. 

Idem, meerderjarig geworden, vernieuwt eed, 25 April 1769. 
Gerard Leonard Maximiliaen Taets van Amerongen, erfgenaam sijns vaders Joost, 

beleend, 12 Julij 1791. 
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5. WIEL. MAURICK. 
Twee weerde, d'een gelegen in den gericht van Wyel, geheiten dat Sandt, met 

allen sijnen tobehoor, met den thienden groff end smal, gelegen noortwert 
tegen Amerongen ende suydwert den Rhijn langs, met eggen ende sijnen anval 
dat die weerdt nu heeft ende crigen magh; d'ander gelegen in den gericht van 
Malderich, streckende tegen Maldrich in den Rhijn, ende an de Stichtsche 
sijde van Utrecht streckende an den Corenweert, gelegen in den kerspel van 
Amerongen, met allen sijnen tobehoor, thienden groff ende small, met sijnen 
anval dat hij heeft ofte crigen magh; tot Zutphenschen rechte ontfinck heer 

Johan van Zuylen, a°. 1403. 
Henrick van Zuylen, erve sijnes vaders Johans, a°. 1417. 
Gerrit van Zuylen Johanssoon tuchtigt sijn vrou Feuse, Mattheus Pots dochter, an 40 

Wilhelmus Hollantsch schilden uut dese twee weerden, a°. 1430. 
Johan van Zuylen, erve sijnes vaders Gerrits, a°. 1438. 
Gerrit van Zuylen met sijnen broders ende susteren, die hij heeft ofte crigen magh van 

sijner moder Johanna van Rossem, bij transport sijnes vaders Johans, a°. 1457. 
Johan van Rossem Janssoon hulder. 

Idem tuchtigt sijn moder Johanna van Rossem an 60 alde schilden sjaers, a°. 1457. 
Johan van Zuylen crigt uutstel, 16 Octobris 1473. 
Idem vernijt eedt, 26 Aprilis 1486. 
Gerrit van Zuylen bij versterff sijnes vaders Johans ontfengt den weerdt tegen Maurick 

gelegen in den Rhijn, ende streckt an de Stichtsche sijde an den Corenweert, in den 
kerspel van Amerongen, wesende dat Sant met den opslach sijnen broder Mattheus 
togedeylt 1), a°. 1500. 

Idem tuchtigt sijn vrou Maria an 25 Rhijnsg. sjaers uut eenen weerdt tegen Maurick 
gelegen in den Rhijn, a°. 1511. 

David van Zuylen bij transport sijnes vaders Gerrits ontfengt den Groten weerdt met allen 
sijnen tobehoren, thienden groff ende small, so als die in den kerspel van Amerongen 
end in den gericht van Mauwerick in Nederbetuwe gelegen, 8 Junii 1519. 

Idem tuchtigt sijn vrou Luyt van Amerongen, Dirck Borren 
dochter, an 40 gulden current Utrechts gelts ende 12 golden 
Andries gulden sjaers uut den voors. weerdt, 6 Augusti 1519. Idem vernijt eed, 16 

Septembris 1538. 
Jacob van Zuylen, erve sijnes vaders Davids, ontfengt den halven Groten weert, 18 

Januarii 1542 2).. 
Idem vernijt eed, 8 Maii 1544. 
Idem bestedigt sijner moder Lutgarts tucht, eodem die. 
Jacob van Zuylen na vertich sijner moder tuchtigt sijn vrou Mechtelt 

1) Zie hierna 6. 
2) Voor de andere helft zie hierachter onder 9 en 11. 
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Vermuer an t huys Natewisch, met eenen weert, die in pacht hebben Willem Vernoy 
ende Johan Albertssoon; noch eenen weert die in pacht heeft Henrick Verstege; noch 
eenen weert genoomt den Bollen, die in pacht Henrick van Cleeff, tsamen in den 
gericht van Maurick ende Amerongen gelegen, 25 Maii 1547. 

David van Zuylen Jacobssoon tuchtigt sijn vrou Gertrud Vonck en an den Groten weert, 
streckende van den Cornweert in den Rhijn, 23 Octobris 1576. 

Idem maeckt sijner dochter Henrick van Zuylen 96 gl. sjaers, 17 Maii 1619. Jacob van 
Zuylen van Natewisch, erve sijnes vaders Davids, beleent met 'den halven Groten 
weert, 9 Augusti 1626. 

Gerrit van Suylen van Naetewisch beleent met den Duvensen weert, van olts genant den 
halven Groten weert, den 23 Mey 1639. 

David van Suylen van Naetewisch, erve sijns vaders Gerrit, beleent, den 18 Oct. 1644. 
Verder als 4. 

6. WIEL. 
Den weerdt geheiten dat Sandt, in den kerspel van. Wyel gelegen, noortwert 

tegen Amerongen ende suydwert den Rhijn langs, getransporteert bij 

Johan van Zuylen op 
Lodwich die Wael, 28 Junii 1487. Sijn broder Willem die Wael is hulder. 
Mattheus van Zuylen bij transport sijnes vaders Johans als hij hilickt an Yda van Rienen, 

ontfengt eenen weerdt, gelegen in den ampte van Nederbetuwe, in den kerspel van 
Eck, in der buerschap van Wyele over Rhijn an de Stichtsche sijde, geheiten dat 
Sant, daer oostwert naest gelant is Goossen van Bemmel, suydwert den Rhijnstroom, 
westwert mijn joncker van Culenborch ende noortwert die Spijcksche dijck, a°. 1498. 

Idem tuchtigt sijn vrou Yda van Ryenen, a°. 1498. 
Hubert van Ryenen bij transport Mattheus voorn., a°. 1501. Henrick van Mouwick, 

canoniek in den Dom tUtrecht, bij transport Huberts voorn., die sijn hulder blijft, 
ende Yda van Zuylen vertijt op haer tucht, a°. 1501. 

Idem na ontslaginge van Huberts eedt laet Dirck van Mouwick eed doen, a°. 1506. 
Beertgen van Mouwick, erve hares broders Henrix, beleent, 4 Septembris 1517. 
Cornelis Hermanssoon van der Brugge bij transport Beertae voorn., 4 Novembris 1524. 
Idem vernijt eedt, 20 Septembris 1538. 
Idem vernijt eedt, 3 Julii 1544. 
Dirck Cornelissoon van der Bruggen bij transport sijnes vaders ontfengt een recht 

derdendeel 1) van den leengoede dat Sant genoomt, 2 Januarii 1545. 

1) Voor de andere twee derde deelen zie 7 en 8. 
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Idem vernijt eedt, 16 Junii 1556. 
Idem maeckt dat dit 1/3 leens commen sal op sijnen oltsten soon, mitz dat hij sijnen 

broders ende susters eens uutreycke 875 g.; ende tuchtigt sijn vrou Ariaen, Johan 
van Zyls dochter, an de helft so lang sij nyet verandersaet, 21 Novembris 1558. 

Hubert Dirckssoon, onmundig, erve sijnes vaders, beleent, 18 Decembris 1559. Cornelis 
van Zyl is sijn momber ende hulder. 

Idem vernijt selffs eedt, 18 Martii 1567. 
Cornelis Dirckssoon, erve sijnes broders Huberts, 10 Maii 1572. 
Thonis Dirckssoon, erve sijnes broders Cornelis, 18 Novembris 1575.  
Claes Thonissoon Verbrug, onmundig, erve sijnes vaders, beleent, 24 Septembris 1593. 

Johan Albertssoon Mom is momber ende Albert Verwey hulder. 
Cornelis Thonissoon Verbrug, erve sijnes broders Claes, beleent, 9 Octobris 1605. 
Johan Thonissoon Verbrug, erve sijnes broders Cornelis, beleent sijnde tucht sijn 

tocommende vrou Gerrichien, Jacob Gerrits van Eindovens dochter, so sij kinderen 
van hem behelt tot herhilickens to, daerna alleen an 1300 g. op sijne kinderen te 
erven ende nit op nakinder, 23 Octobris 1612. 

Idem maeckt dat soo hij voor sijnne kinderen compt t'overlijden, dat tdardendeel van den 
heelen weertt sal erven ende succedieren op sijnne twee halve susters Elisabet ende 
Geertgen, Cornelis dochteren, den 25 Septemb. 1626. 

Lijsbet Jans als erve haeres vaders Johan Antonis Verbrug beleent, den 17 Septemb. 1627. 
Jacob Gerrits van Endhoven als bestevader ende momber doet hulde. 

Eadem laet eedt vernieuwen haer man Guert Willemsen van Meeren ende tuchtigen 
malcanderen hun levenlang, den 26 Mey 1643. 

Eadem draegt dit leen op aen Godert Adriaen van Rhede, heer tot Amerongen, ridder van 
de coninclijcke Deensche ordre van den Oliphant, gecommitteerde in de Staeten 
Generael, die daermede beleent is door Godert van den Doorslach; ende is dit 
derdendeel met het ander gedeelte, op het volgende bladt staende , volgens resolutie 
van den Hove van den 4 Madii 1671 geconsolideert, soo dat dese twee leenen in het 
toecomende als een leen sullen worden ontfangen, den 19 Martii 1671. 

1)  

Godert Adriaen van Rede, heer tot Amerongen, ende vrouwe Margareta Turner laeten haer 
besloten dispositie approberen, den 11 Febr. 1680. 

Deselve laeten haer besloten dispositie approberen, den 12 Mey 1690. 
Godert van Rede, graeve van Athlone, marquis van Agrim, heer van Amerongen, erve sijnes 

vaders, beleent, den 30 Jan. 1692. 
Deselve ende vrouwe Ursula Philippota gravinne van Athlone laeten haer besloten 

dispositie approberen, den 1 Julij 1693. 
Hendrik Johan van Isendoorn tot Kannenburg en Margareta van Reden, egtelieden, 

bekennen voldaen te sijn van sodane summen haer bij hijlixvoorwaerden door de 
graef en gravinne van Athlone belooft, renuntierende derhalven van alle successien 
daarbij gespecificeert, den 1 Decemb. 1694. 

1) Bladz. 12. 
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Godert van Rede laet sijn beslote dispositie en codicil approberen, den 2 Junij 1698. 
Idem en Ursula Philippota van Raesveld, egtelieden, laten haer beslote dispositie 

approberen, den 13 April 1701. 
Ursula Philippota douagere gravinne van Athlone laet de bovenstaende dispositie openen 

ende registreren, 4 April 1703. 
Frederick Christiaen graef van Athlone, erfgenaem sijns vaders Godert, beleent, 23 Febr. 

1704. 
Adriaen van Hardenberg, aengestelde voogd, laet approberen het maeg- 
gescheid den 6 Febr. 1722 opgerigt tussen de kinderen en erf. 
genamen van Godert van Rede en Ursulina Philippota van Raetsfeld, 
egtelieden, 19 Sept. 1722. 
Godert Adriaen, Frederik Guillaume en Ursulina Christina Reinera van Rede, onmundig, 

erfgenamen haers vaders Frederik Christiaen en uit kragt van bovenstaende 
maeggescheid, beleent, 19 Sept. 1722. Hulder Godert Adriaen van Rede. 

Henrietta de Nassou als moeder en momberse, Tomas Vos van Avesaet, aengestelde, 
Godert Adriaen en Reindert van Rede, toesiende voogden van de drie onmundige 
kinderen van Frederik Christiaen van Rede, grave van Athlone, belasten dit leen met 
30.000 gl., 17 Junij 1723. 

Frederick Wilhem van Rede, graef van Athlone, erfgenaem sijns broeders Godert Adriaen, 
beleent, 28 November 1737. 

Henrietta van Nassauw, Jan van Thuyl in huwelijk hebbende vrouwe Ursulina Christina 
Reinera van Rhede en Frederick Willem van Rhede, grave van Athlone, krijgen 
prolongatie van de belastinge van 30.000 gl., 17 May 1741. 

Fredrik Christiaen Reynder van Reede, minderjarig, erfgenaam sijns vaders Fredrik 
Guillaume, beleend, onverminderd en voorbehoudens 't vrugtgebruyk sijn moeder 
vrouwe Louysa Isabella Hermelina van Wassenaer van Duyvenvoorde aan dit leen 
competerende, 2 Decemb. 1742. 

Louisa Isabella Hermelina van Wassenaer Duyvenvoorde q.q. krijgt pro- 
longatie van 't verband van 30.000 gl., 3 Januarij 1748. 
Fredrick Christiaen Reynder van Reede, grave van Athlone, meerder- 
jarig geworden, doed selfs eed, 24 April 1766. 
Idem en Anna Elisabeth Christina van Tuyl van Ser ooskerk en stellen voor haar en haren 

erven tot een borgtogt en onderpand aan Joachim Rendorp tot Marquette, desselfs 
erven of regt verkrijgende, dit leen, om te strekken tot een negotiatie van 50.000 g. 
van verscheyden lieden, 6 Aug. 1778. 

Idem, pro se en namens sijne ehegemalinne hier boven vermeld, laten approberen en 
registreren de huwlijksvoorwaarden van den 13 Decemb. 1765, 3 Decemb. 1779. 

Deselve ehelieden laten hare opene testamentaire dispositie van den 13 Aug. approberen 
en registreren, 13 Decemb. 1788. 
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7. WIEL. 

Dat rechte derdendeel van den goede genoomt dat Sant, met allen sijnen rechten 
end tobehoren, in Nederbetuwe, in den kerspel van Eck, in der buerschap van 
Wiel over Rhijn an de Stichtsche sijde gelegen, met anval ende anders, tot 
Zutphenschen rechten getransporteert bij 

Cornelis Hermanssoon van der Bruggen op 
Johan Dirckssoon Quint, 2 Januarii 1545. 
Ernst van Nyenrade, ritter, bij transport Johans voorn. beleent, 8 Julii 1555. 
Idem crigt uutstel eed te vernijen, 31 Octobris 1556. 
Idem vernijt eedt, 21 Maii 1557. 
Gertrud van Nyeuwenrode, huysfrou Gerrits van Re e, ritters, heeren tot Saesfelt, erve 

hares vaders Ernsts, 9 Septembris 1558. 
Fredrick van Reed e, heer tAmerongen, erve sijner moder Gertrud voorn., beleent, 30 

Augusti 1606. 
Godert van Rhede, heer tAmerongen, erve sijns vaders Fredericks, beleent, 12 Augusti 

1612. 
Godert Adriaen van Reede, heere tot Amerongen, erve sijnnes vaders Goderts, beleent, den 

9 Septemb. 1642. 
Idem laet sijnne lijfftochte aen sijn huysfrouwe Margreta van Turner gemaeckt approberen, 

den 9 Mey 1644. 
Dit leen is bij resolutie van den Hove van den 4 Martii 1671 geconsolideert met het leen op 

het voorgaende bladt staende. 

8. WIEL. 

Dat rechte derdendeel van den goede genoomt dat Sant, met allen sijnen rechten 
end tobehoren, in Nederbetuwe, in den kerspel van Eck, in der buirschap van 
Wiel over Rhijn an de Stichtsche sijde gelegen, met anval ende anders, 
getransporteert tot Zutphenschen rechten bij 

Cornelis Hermanssoon van der Brugg e, 2 Januarii 1545, ende bij 
Joost Janssoon ontfangen, 18 Martii 1546. 
Idem laet sijnen .soon Adrian eed vernijen, 16 Junii 1556. 
Adrian Joostensoon, erve sijnes vaders, beleent, 13 Septembris 1559. Idem tuchtigt sijn 

vrou Wilhelma Gerrits dochter, eodem die. Cornelis Adrianssoon, erve sijnes 
vaders, erft op sijnen soon 

Joost Cornelissoon, 23 Martii 1588. 
Idem, mundig, vernijt eed, 9 Aprilis 1605. 
Mattheus Joosten, erve sijnnes vaders Joost Cornelissoon. beleent, den 12 Dec. 1654. 
Cornelis Mattheusen Uterweert, erve sijnes vaders Mattheus Joosten, beleent voor hem 

ende voor sijne broeder ende susters in conformité van des vaders dispositie van den 
27 Augusti 1657, den 19 April 1667. 
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Cornelia Verborch, weduwe van Mattheus Joosten Uyterweert, ge-assisteert met haer 
dochter man Harman van Triest, speciael consent tot de vercopinge van dit parceel 
van den Hove geobtineert hebbende, draecht dit leen op aen 

Godert Adriaen van Rhede, heer tot Amerongen, ridder van de conincklijcke Deensche 
ordre van den Oliphant, die daermede beleent is, den 19 Decemb. 1667. 

Dit leen is bij resolutie van den Hove van den 4 Martii 1671 geconsolideert met het leen 
fol. 6 staende. 

9. 
 AMERONGEN. 

12 alde schilde, 30 stuver currents voor eenen alden schilt gerekent, uut den 
weert geheiten die Duven, gelegen tegen Mauderick, vercoft bij 

Johan van Zuylen van Natewisch an 
Clara, dochter Jacob Peterssoon, burger tot Wijck, om binnen vier jaren met 211 rijns g. te 

lossen, 3 Novembris 1487. 
Gerharda, erve harer moder Clare, erft op haren vader 
Willem van Meert en 12 alde schilde uut eenen weert geheiten die Duyven, gelegen to 

Mauderick in den Rhijn, end streckt an de Stichtsche sijde in den Karenweert, in den 
kerspel van Amerongen, a°. 1492. 

David van Zuylen lost deze 12 schilde op 8 horens g. na, die hij oick binnen 6 jaren belooft 
te lossen, op pene van 100 goltg., 12 Januarii 1524. 

Die rechte helft van eenen weert, den Groten weerdt genoomt 1), met den 
thienden groff ende smal, met den anval ende allen anderen sijnen tobehoor, 
gelegen in den Rhijn, in den kerspel van Amerongen, in den gerichte van 
Maurick, in Nederbetuwe, streckende an de Stichtsche sijde an den 
Kornweerdt, als Goossen Evertssoon met sijnen hulperen denselven nu ter tijt 
gebruyckt, daer suydwert ende westwert naest gelant is David van Zuylen, 
noortwert den Cornweert ende oostwert Goossen Evertssoon, vercoft bij 

David van Zuylen van Natewisch an 
Dirck Janssoon, die daeran tuchtigt sijn vrou Antonia van Ziel, 1 Julii 1537. 
Dirck Henrickssoon van Amerongen bij transport Dirx voorn., 26 Sept. 1541. 
Idem vernijt eedt van eenen weert geheiten Kockenweert, in Nederbetuwe, in den gericht 

van Malderich an de Stichtsche sijde gelegen, als hem die van Jacob van Zuylen van 
Natewisch hierbevoren opgedragen, 30 Junii 1544. 

1)  In het leenboek staat in margine : Dese werdt wurdt gemeindelijck genoempt den Kockenwerdt. 
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Idem vernijt eedt van eenen halven weert, in den kerspel van Amerongen, in den gericht 
van Mauwerick, 27 Maii 1556. 

Cornelis Dirckssoon van Amerongen bij transport Dirx voorn., eodem die. 
Goert Dirckssoon van Amerongen ontfengt die gerechte helft van eenen halven weerdt, 

met den thienden groff ende smal, gelegen in den kerspel van Amerongen, in den 
gerichte van Mauwerick, als hem het 1/4 uut cracht van sijns vaders testament 
gecompeteert heeft, ende het ander 1/4 hem van sijnen broder Willem Dirxsoon 
anbestorven is, 15 Novembris 1574. 

Gerrit Utenweert bij transport Cornelis Dircks. voorn. beleent, 
19 Augusti 1602. 

Johan van Schonouwen bij opdragt Gerrits voorn., sijnes schoonvaders, beleent, met 
condicie (so hij na Utenweerts doot met sijnen schoonbroder Adrian ende 
schoonsuster Agneta Utenweert nyet tonde accorderen) dat dit ende noch een leen 
om den meesten penninck sullen werden vercoft, te genieten bij Adrian, Gertrud 
ende Agneta Utenweert, Gerrits kinderen, dek gelijcke veel, 24 Junii 1618. 

Adriaen Uttenweert beleent, 18 Februarij 1628. 
Agnis Utenweerde, erve Adriaens Utenweerde 1), beleent, den 26 April 1654. 
Eadem laet haere houwelixvurwarden approberen, den 15 Julij 1657 met Evert van 

Wijnbergen opgericht, den 8 Sept. 1657. Eadem laat haere dispositie approberen, den 
8 Martii 1659. 

Berent Schaegen als curateur van Joost van Baeren van Schonouwen, als erve sijnes 
vaders Jan van Baeren van Schonouwen, beleent, den 23 May 1662. 

Agnes Uyterweerde laet haer naerdere dispositie approberen 2)., den 3 Januarij 1663. 
Berent Schaegen, gewesen curateur van Joost van Baeren van Schonouwen en 

volmachtiger van desselfs erfgenaemen, renuntieert van de beleeninge 
 den 23 May 1662 in de eerste qualiteit vercregen, den 

20 Januarij 1664. 
Eadem verbindt dit leen, met hetgene fol. 11 geregistreert is, met 2200 g., den 13 Sept. 

1664. 
Eadem draecht dit leen op aen 
Quirijn Vermeulen, schepen tot Wijck ende Jan de Cruyf, die daermede beleent sijn, 

den 12 October 1666. 
Deselve draegen dit leen op aen 
Joost Taets van Amerongen tot de Naetewis, den 31 Martii 1676.  
Frederik Batavodurus Taets van Amerongen, erfgenaem sijns vaders Joost, beleent, 16 

Decemb. 1735. 
Verder als 4. 

1) Haar broeder (Leenakte). 
2) In deze akte wordt zij genoemd : wed. Jacob Karremans tot Manegum. 
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10. AMERONGEN. 

5½ mergen lants, daer boven gelegen is Jacob Hugensoon met een stuck lants 
geheiten den Ringelpoel, ende beneden Jacob van Zuylen to Natewisch ende 
Dirck Henrixsoon van Amerongen met eenen weert, den men nu noomt den 
Cockenweert, noortwert den Kornweert ende suydwert eenen weerdt genoomt 
Backsweert, tobehorende den erf- genamen Erarts van Palant, als sulx van den 
Groten weert gespleten ende, opgedragen is bij 

Jacob van Zuylen to Natewisch tot behoeff van  
Johan Evertssoon, 18 Januarii 1542. 
Idem vernijt eedt, 8 Maii 1544. 
Idem vernijt eedt, 16 Junii 1556. 
Gerritgen Jan Everts dochter, erve hares vaders, beleent, 3 Julii 1561. 
Rodolph van Leuwen bij transport Gerhardae van Amerongen, wed. Henricks van Maurick, 

ende hares soons Adrians ontfengt sestenhalven mergen lands, als boven, 21 
Septembris 1605. 

Hubert van Lewen, erve sijnes vaders Rodolphs, beleent met de helft van 5112 mergen, 
daervan die wederhelft Dirck van der Does tocomt, 14 Octobris 1611. 

Roedolph ende Beernt Ketel laten 't magescheyt tussen Huybert van Leeuwen ende haer 
opgericht approberen, ende sulx geschiet sijnde ontfanckt Rudolph uuyt cracht van 't 
selve maegescheyt te leen ende draegt t selve leen voorts wederom op aen 

Bitter van Rehe, capitoyn, die volgens daermede beleent is, den 23 Mey 1646. 
Johanna Elisabeth van Raesvelt, erve haeres grootvaders Bitter van Rhede, beleent, noch 

onmundich sijnde; haer vader Willem van Raesvelt is hulder, den 5 April 1679. 
Hendrick Vlascamp, mede beleent, belast sijn aendeel off vierdepart met 1000 g., den 31 

Mey 1684. 
Anna Elisabeth van Raesvelt, eenige dochter van Willem van Raesvelt, ende Jurvace 

Christina van Rhede, geassisteert met haer man Jacob Boelhouwer, draecht haer 
vierdepart deses leens op aen 

Vincent Boe1houwer, die daer mede beleent is, den 16 Junij ende 11 Augusti 1694. 
Frederick van Rede en juffer Emerentia van Suylen van Natewis, egtelieden, Johan van 

Leeuwen en juffer Antje Ottens Kruyf, egtel., Hendrick Jillis de Raedt en juffer Aletta 
van Rede, egtel., Catarina Kaerskens, huisvrou van Godert van Rede, absente marito, 
Vincent Boelhouwer, coopman tot Amsterdam, en Johan van Leeuwen, sig sterk 
makende en de rato caverende, te wete de twe laetsten, voor Bitter en Antony 
mitsgaders Maria Geertruit van Leeuwen, sijn broeders en suster, dragen van dit leen 
op drie vierde parten aen 

Willem van Nassouw, grave van Rochefort, die daer weder mede beleent, den 5 Decemb. 
1696. 

Idem laet sijn beslote dispositie approberen, den 7 Maert 1704. Hendrick van Nassou, 
onmundig, erfgenaem sijns vaders Willem, beleent, 3 Januarij 1709. 
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De testamentaire voogden van denselven laten registreren de clausula concernens van het 
testament van Wilhem van Nassou, waerbij hem dit leen toekomt, 11 Junij 1709. 

Guillielmo Henry de Nassouw, erfgenaams sijns ooms Hendrik van Nassouw, na 
afgemaakt versuym beleend, 31 May 1742. 

Idem draagt dit leen op aan 
Gijsbert Jan van Hardenbroek, die daar weder mede beleend is, 21 Meert 1755. 
Johan Adolph van Hardenbroek, erfgenaam sijns broeders Gijsbert Jan, beleend, 16 Oct. 

1788. 
Susanna Civile d' Aumalelaat registreren een extract uyt de huwlijksche voorwaarden den 

27 May 1768 met wijlen haren eheman 
Johan Adolph van Hardenbroek opgerigt, 14 Decemb. 1791. 

Gijsbert Carel Duco van Hardenbroek, minderjarig, erfgenaam sijns vaders Johan 
Adolph, beleend, eodem die. 

Idem, meerderjarig geworden, laat eed vernieuwen, 17 Junij 1795. 

10a. 

Die helft van 5½ mergen lands, in Nederbetu, in den gericht van Maurick, in 
den kerspel van Amerongen gelegen, boven naest den Ringelpoel, beneden 
den Cockenweert, noortwert den Coornweert ende suydwert Baecksweert, 
daervan Hubert van Lewen die wederhelft tobehoort, ten Zutphenschen leen 
ontfangen bij 

Dirck van der Does, 14 Octobris 1611. 
Bitter van Rehe, capiteyn, bij opdracht van Derck van der Does beleent, den 3 Mey 1642. 
Verder als 10. 

10 § 1. 
Een vierde part van de helft van sestehalve mergen land, in Nederbetuwe, in 

den gerigte van Maurick, kerspel van Amerongen gelegen, afgespleten van 
het leen f. 10 1), als een bijsonder leen na afgemaekt versuim verheft, en is 
daermede beleent 

Johanna Vlaskamp, innocent, erfgenaem haers moeders Aletta van Rede, door haer momber 
Frederick van Rede, 12 Junij 1709. Deselve draegt dit leen op aen 

Hendrick van Nassou, onmundig, die daermede beleent is, eodem die. 
Guillielmo Henry de Nassouw, grave van Rochfort, erfgenaam sijns ooms Hendrik, 

beleend, 31 May 1742. 
Verder als 10. 

1) Bladz. 15. 
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10 § 2. 

Een vierde part van de helft van sestehalve mergen, afgespleten van het 
leen 10a. Verder als 10 § 1. 

11.  AMERONGEN. 

Die helfte van eenen halven weerdt geheiten den Groten weert, met den 
thienden, groff ende smal, met den anval end allen anderen tobehoor, 
gelegen in den Rhijn, in den kerspel van Amerongen, in den gerichte van 
Mauwerick, in Nederbetuwe, an de Stichtsche sijde an den Kornweerdt, 
tot Zutphenschen rechten getransporteert bij 

Jacob van Zuylen van Natewisch op 
Jan Joostensoon, 8 Maii 1544. 
Gerrit Janssoon, erve sijnes vaders, 6 Junii 1554. 
Idem tuchtigt sijn moder Gijsberta, Herman van Zyls dochter, an de rechte helft van 

desen leen, eodem die. 
Idem vernijt eedt, 16 Junii 1556. 
Lambert Dirckssoon bij transport Gerrits voorn., 3 Aprilis 1584. Die helfte van eenen 

halven werdt. 
Claes Danielssoon bij transport Gerrits Janssoon, met bescheit dat het Gerrit binnen 2 

jaren met de cooppenningen van 575 g. weder lossen magh, 17 Januarii 1591. 
Gerrit Utenweert bij transport Claes voorn., 5 Aprilis 1596. Lambert Dirckssoon tucht 

sijn vrou Belichien Jans dochter an die gerechte helft van eenen halven weert 
geheiten den Groten weert, holdende omtrent drie mergen, 17 Januarii 1609. 

Gijsbert Lambertssoon van Bemmel, erve sijns vaders, beleent sijnde, draegt 't leen op 
Gerrit Lamberts van Bemmel, sijn jongsten broder, nemlick 1/8 van eenen weert 

geheiten den Groten weert, groot omtrent 3 mergen, daervan Gerrit Utenweert 
d'andere 7 deelen heeft, 9 Aprilis 1617. 

Adrian Utenweert, erve sijnes vaders Gerrits, beleent met een halven weert geheiten 
den Groten weert, groot omtrent elftenhalven mergen lands, 12 Novembris 1619. 

Neeltien Jans dochter bij opdragt Gerrit Lamberts beleent met 1/8, daervan Adrian 
Utenweert d'andere seven deelen heeft, groot 3 morgen, 19 Julii 1620. 

Adrian Utenweert met sijn swager Johan van Baren van Schonouwen ende suster 
Agnes belasten die voors. 10½ mergen met 979 g., 1 Novembris 1623 1). 

Cornelis Tymans, erve sijnner moeder Neeltgen. Jans, beleent sijnde, draegt dit leen op 
aen 

Johan Reyers, die ooc daermede beleent is, den 6 Junii 1642. Grietgen Jan Reyers, 
voor haer selven ende mede in name ende tot behoeff van oer twee susters, 
beleent, den 25 Februarii 1645. Cornelis Tymans, hoer halve broeder, als 
bloetmomber hulder, overmits sij onmundich is. 

1) Zie 9. 
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Bitter van Rehe, capiteyn, bij opdracht van Cornelis Tymans, als oom ende bloetmomber 
van Grietgen Jan Reyers met oere twee susters, beleent, den 22 Mey 1646. 

Agnis Utenweerde, erve Adriaens Utenweerde, beleent, den 26 April 1654. Eadem draegt dit 
leen op aen 

Quirijn Vermeulen ende Jan de Cruy f, die daermede beleent sijn, den 12 October 1666. 
Deselve draegen dit leen op aen 
Joost Taets van Amerongen tot Naetewis, den 31 Martii 1676. 
Johanna Elisabeth van Raesvelt, erve haeres grootvaeders Bitter van Rede, beleent, noch 

onmundich sijnde; haer vader Willem van Raesvelt is hulder, den 5 April 1679. 
Frederik Batavodurus Taets van Amerongen, erfgenaem sijns vaders Joost, beleent, 16 

Decemb. 1735. 
Verder als 4., hiervoor. 

12. AMERONGEN. 

Die helfte van den halven weert geheiten den Groten weert, met den thienden, 
groff ende smal, met den anval ende allen anderen sijnen tobehoor, gelegen in 
den Rhijn, in den kerspel van Amerongen, in den gericht van Mauwerick, in 
Nederbetuwe, an de Stichtsche sijde an den Kornweert, tot Zutphenschen 
rechten gecoft bij 

Willem Janssoon (daervan d'ander helft Jan Joosten gecoft ende geerft op sijn moder 
Catrin, weduwe Jan Cornelissoon, ende van haer op haren soon heer  

Elys van Noor t, canonick te Wijck, die beleent is mitz sijnen gecorenen hulder mr Floris 
Tin, 29 Junii 1558. 

Marri Lammen, weduwe Willem Jans, beleent, volgende eener sententie des hoffs van 
Utrecht, met believen van Gerrit Janssoon, die bekende dat dese helft Willemen 
toquam, nittegenstaende hij ende sijn vader Jan Joosten beyde helften alleen 
ontfangen hadden, 25 Februarii 1561. 

Idem crigt 4 weken uutstel, 18 Septembris 1562. Het vierendeel van een guet geheten 
Cockenweert. 

Jacob Cornelissoon als verordente executor des testaments van Mariken, Dirck Lampen 
dochter, voorn. beleent tot behoeff hares erf huses, 14 Octobris 1562. 

Jacob Anthonissoon, wonende an den hogen Leyendijck in den gerichte van Amerongen, 
bij transport Jacob Cornelis in qualiteyt voors., 30 Junii 1565. 

Peter Jacobssoon, erve sijnes vaders, 17 Julii 1574. 
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13. AMERONGEN. 
Eenen uterweert, den Cleynen weert genoomt, gelegen in den gericht van 

Maurick an de Stichtsche sijde, in den kerspel van Amerongen, so groot ende 
cleyn als die kinderen van Rijbeeck denselven weert gebruyckt hebben; noch 
een eynde rijsweerts, in denselven gericht end kerspel gelegen, an des 
jonckeren van Palant, heeren to Culenborch, Bol, dat gebruyckt Henrick van 
Cleeff, daer oostwert naest gelegen David van Zuylen, suydwert den 
Rhijnstroom ende noortwert den Royen weert, tot Zutphenschen rechten 
opgedragen bij 

Jacob van Zuylen Davidssoon tot behoeff sijnes neven 
Conrads van Zuylen Philipssoon, onmundig, ende sijner moder Mechtelt van Everdyck, 26 

Augusti 1544. 
Idem doet selver eedt, 21 Februarii 1546. 
Dirck van der Eme genoomt Broichusen bij transport Conrads voorn. beleent, 4 Januarii 

1552. Die gerechte helft van den Cleynen weert 1). 
Idem ontfengt noch bij transport Jacobs van Zuylen tot verbeteringe deses leens die helft 

van een cleyn weertken, groot omtrent 6 mergen, met eener kyl, twelck gebruyckt 
Claes Cornelissoon, daer boven naest gelant is die heer van Pallant, suydwert naest 
den stroom Jacob van Zuylen van Natewisch, noortwert die Cockweert, tobehorende 
Jan Joosten ende Dirck Henrickssoon, gelegen in den kerspel van Amerongen, in den 
gericht van Mauwerick, bij den voors. Cleynen weert; met vorworden dat Dirck ter 
cause van dit halve weertken sijnen uutwegh hebben ende sijn water leyden sal deur 
Jacob van Zuylens weerdt, geheiten den Duwenschen weert, bij 't voors. weertken 
gelegen, 3 Novembris 1553. 

Idem vernijt eedt, 18 Junii 1556. 
Eiusdem altste soon crigt uutstel ten versuecke van Zijberts van Hezevelt, 18 Martii 1560. 
Idem noch uutstel erholden, 1 Junii 1560. 
Adrian van der Eme genant van Broichusen, onmundig, erve sijnes vaders Dirx, beleent, 

19 Julii 1560. Johan Taets van Amerongen ende Johan van Domseler, mombers, 
ende mr. Zijbert van Hezevelt, hulder. 

Johanna van der Eem, huysfrou Gerrits Utenweert, erve hares broders Adrians, beleent, 
30 Octobris 1571. 

Eadem tuchtigt haren man, eodem die. 
Dese helft van den Cleinen weert, met d' ander helft opt volgende Mat, is van den stroom 

weggespuelt, na de verclaringe Adrians Utenweert Johannensoon gedaen 29 
Novembris 1616. 

 
 

1) Leenakte. 
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Adrian Utenweer t, erve sijner moder Johanna, ontfengt die helft van een cleyn weertken, 
groot omtrent ses mergen, met eener kil, 't welck tegenwoordig in pacht hebben 
Thiman Gijsbertssoon 

ende Jan Gerritssoon, daer boven naest geland is die graeff van Culenborch, suydwert naest 
den stroom Jacob van Zuylen van 

Natewisch, noortwert die Cockenweert, tobehorende Gerrit Utenweert, 29 Novembris 1616. 
Agnes Uytenweerde, erve haeres broeders Adriaens, beleent, den 26 April 1654. 
Eadem laet haere dispositie approberen, den 16 December 1661. Eadem draegt dit 

leen op aen 
Quirijn Vermeulen, schepen tot Wijck, ende Jan de Cruyf, die daermede beleent sijn, den 12 

October 1666. 
Deselve draegen dit leen op aen 
Joost Taets van Amerongen tot Naetewis, den 31 Martii 1676. Verder als 9 hier voor. 

14. AMERONGEN. 

Die rechte helft van eenen uterweert, geheiten den Cleynen weert, (als 13.), 
opgedragen bij 

Conrad van Zuylen Philipssoon tot behoeff sijner moder 
Mechtelt van Everdyck, huysfrou Hermans Verstegen, 21 Februarii 1546. 
Dirck van der Eme genant Broickhusen bij transport Mechtelts voorn. ende hares mans 

beleent, 14 Octobris 1551. 
Idem vernijt eedt, 18 Junii 1556. 
Verder als 13, eerste gedeelte. 

15. AMERONGEN. 

Die helft van een cleyn weertken groot omtrent 6 mergen, met eener kyl, twelck 
gebruyckt Claes Cornelissoon, daer boven naest gelandt is die heer van 
Pallant, suydwert naest den stroom Jacob van Zuylen van Natewisch, noort-
wert die Cockweert, gelegen in den kerspel van Amerongen in den gerichte 
van Mauwerick, tot Zutphenschen rechten opgedragen bij 

Jacob van Zuylen van Natewisch op Gerrit Utenweerdt, 30 Octobris 1571. 
Johan van Schonouwen bij opdragt sijnes schoonvaders Gerrits voorn. beleent met 

condicie als sub 9., 24 Junii 1618. 
Verder als 9 hiervoor. 
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16. AMERONGEN. 

Eenen weerdt in den gerichte van Mauwerick, an de Stichtsche sijde, gelegen, 
daer die graeff van Culenborch boven ende David van Zuylen van Natewisch 
beneden naest gelant sijn, tot Zutphenschen rechten opgedragen bij 

David van Zuylen van Natewisch op 
Derck van Zuylen van Natewisch, die, beleent sijnde, sulx beswaert met 800 gulden an 

Sweder Utenweert tot behoeff ende onderholt sijnes soons Johans, 12 Martii 1591. 
Jacob van Zuylen van Natewisch, onmun dig, erve sijnes vaders Dircks, beleent mitz sijnen 

oom ende hulder Otto van Leuwen met eenen weert in den gerichte van Mauwerick, an 
de Stichtsche sijde, gelegen, daeraff gesundert alsulcke 12 mergen 1 hont ende 12 
roden gemetens lands als den 5 Octobris 1592 op Sweder Utenweert getransporteert 
sijn, 11 Septembris 1600. 

Idem doet selver eedt ende tucht sijn vrouw Dorothea Kettels, ende maeckt dit onder sijn 
vijff kinderen deylbaer, to verstaen in ses deelen, namentlic den olsten soone Derck 2 
deelen, ende jofferen Catarina, Maria, Mechtelt ende Antonetta elx 1/6, den 7 Meert 
1631. 

Idem renoveert sijne voorn. dispositie ende amplieert dieselve voor soo veel, dat sijnen 
tweden soon Beernt van Zuylen sal staen in plaets van sijne overledene dochter Maria 
ende even dieselve portie genieten, die sij Maria, in leven gebleven sijnde, soude 
genoten hebben, den 22 September 1652. 

Idem verbint sijn leengoederen voor die summa van 4000 g., wegens de morgengaeve bij 
houlijxe voorwaerden aen sijne bruydt Cornelia van Lauwyck belooft, nevens een 
douarie van 200 g. jaerlijx, den 27 Julij 1655. 

Berndt van Zuylen van Natewisch bij opdracht sijnnes vaders Jacobs beleent, den 1 May 
1657. 

Jacob van Zuylen van Natewisch revoceert alle sijne voorgaende dispositien wegen dit leen 
gemaeckt, ende draecht hetselve op aen sijn outsten soon 

Derck van Zuylen van Natewisch, onder conditie dat hij aen yder van sijne twee susteren 
Catharina ende Antonetta ofte derselver lijfserven jaerlijx sal uytkeeren een hondert 
caroli guldens, den 26 Junij 1661. 

Jacob van Suylen van Natewisch verclaert dat de opdrachten op den 1 Mey 1657 aen sijn 
soon Berent ende op den 26 Junij 1661 aen sijn soon Derck gedaen tegen sijn intentie 
geschiet sijn, deselve derhalven revocerende ende annullerende, ende persisteert bij 
sijne dispositien den 7 Martii 1631 ende 22 September 1652 geapprobeert, willende 
dat sijn soon Berent van Suylen een seste part van dit leen genieten sonde ende heeft 
Berent verclaert daermede tevreden te sijn, den 13 Martii 1663. 

Derck van Suylen van Natewisch, capteyn ende sergeant majoor, laet sijn besloten dispositie 
approberen, den 13 Augusti 1669. 

Antonetta van Suylen van Natewis, weduwe Matthei van Beinum tot den Appelenborch, erve 
haeres broeders Dercks van Suylen, beleent, den 20 Januarij 1670. 

Eadem maeckt dit leen op haeren tweeden soon Johan van Beinum ende twee dochteren 
Gijsberta ende Matthea, den 6 April 1670. 
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Eadem verandert dese dispositie soodaenich dat het derdendeel, aen haer dochter Gijsberta 
gemaeckt, naer des comparantinnen overlijden sal versterven op haer soon Johan, 
soo dat haer soon twee derden deelen ende haer dochter Matthea een derde deel sal 
genieten, den 24 Junij 1671. 

Eadem annulleert de laetste dispositie ende laet de dispositie van den 6 April 1670 in haer 
weerde, den 9 Januarij 1672. 

Eadem verbint dit leen, tot voltreckinge van het contract door haer soon Johan van 
Beinum, capteyn, met Elias Gomperts aengaende de betaelinge van desselfs 
compagnye aengegaen voor acht lange ende een corte maent, bedraegende 19982 g., 
den 4 Martii 1676. 

Johan van Beinum, capteyn, als erve sijnes moeders Antonetta van Suylen van Naetewis, 
ten dele uyt cracht van bovenstaende geapprobeerde dispositie, ten dele bij accoort 
van den 1 Mey 1679, dat mede geapprobeert is, beleent, den 3 Mey 1679. 

Gijsberta van Beinum beleent met een derdendeel door haer man Adolph van Raesvelt tot 
Dodeweert, ritmeester, den 25 April 1689. 

Vrouwe Gijsberta van Beinum, weduwe van Adolph van Raesvelt, vernieut den eet, den 30 
Mey 1692. 

Eadem als moeder ende mombersche van de kinderen 1) bij Adolph van Raesvelt 
geprocreeert draegt dit leen op aen 

Nicolaes van Vulpen, die daarmede beleent is, den 18 Mey 1693. Matthia van Beinum, 
weduwe van Joost Henderick van Stepraet, verbint voor een duysent gl. haer 
derdepart van dit leen aen Nicolaes van Vulpen, den 30 Mey 1694. 

Johan van Beinum en Matthea van Beynum dragen haer twe darde parten van dit leen op 
aen 

William de Nassou, grave van Rochefort, die daer weder mede beleent is, den 25 Junij 
1698. 

Nicolaes van Vulpen laet sijn beslote dispositie approberen, den 11 November 1700. 
Wilhem de Nassau, grave van Rochefort, laet sijn beslote dispositie approberen, den 7 

Maert 1704. 
Hendrick van Nassau, onmundig, erfgenaem sijns vaders Wilhem, beleent, 3 Januarij 1709 

2).. 
De testamentaire voogden van denselve laten registreren de clausula concernens van het 

testament van Wilhem van Nassou van den 7 Maert 1704, waerbij hem dit leen 
toekomt, 11 Junij 1709 3). 

Nicolaes van Velpen laet sijn ope testamentaire dispositie approberen, 18 April 1725. 
Idem, 26 Julij 1725. 
Margareta van Waardenburg, erfgenaem ex testamento van Nicolaes van Velpen, beleent, 

16 November 1729 4). Hulder Adriaen Pieter Keppel. 

1) De kinderen zijn een zoon Willem en een dochter Antonetta (Leenakte). 9 In deze akte 
wordt het leengoed genoemd : de Suylense weerth. 

2)   Hij wordt de vierde zoon genoemd. 
3) Zij is zijn nicht. Haar man is Wouter Adriaen Keppel. 
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Deselve laet haer opene dispositie approberen, eodem die. 
Deselve draegt dit derde part op aen 
De drie onmundige kinderen van Derk Reindert van Bassenn, ehelijk verwekt bij wijle 

Johanna van Wijhe, die daer weder mede beleent sijn door haer vader voorn., 18 
Aug. 1730. 

Guillielmo Henry de Nassouw, grave van Rochfort, erfgenaam sijns ooms Hendrik van 
Nassouw, beleend, 31 May 1742. 

Idem draagt dese 2/3 delen op aan 
Frederik Jacob Derk van der Capellen, die daar weder mede beleent is, 7 Februarij 1755. 
Anna Elisabeth van Bassenn vernieuwt eed van 1/3 van het leen. Hulder Frederik Jacob 

Derk van der Capellen, haar man, eodem die. 
Johan Derk van der Capellen beleend met 2/3 parten in de Suylense weerden als 

erfgenaam sijns vaders Frederik Jacob Derk van der Capellen, en met 1/3 part in 
voors. weerd als erfgenaam van sijn moeder Anna Elisabet van Bassenn, 5 December 
1780. 

Anna Elisabeth van der Capellen, erfgename van haar vader Johan Derk beleend, 10 
Augustus 1788. 

Rudolph Christiaan van Rechteren en Anna Elisabeth van der Capellen, ehelieden, laten 
hare huwlijksche voorwaarden van den 24 December 1784 approberen en registreren, 
14 May 1790. 

Deselve ehelieden laten hare opene testamentaire dispositie van den 1 May 1790 approberen 
en registreren, eodem die. 

16a. AMERONGEN. 

12 mergen, een hont ende 12 roden gemetens landts, an Dirck van Zuylens 
rijsweert gelegen, in den gerichte van Mauwerick, an de Stichtsche sijde, daer 
oostwert die graeff van. Culenborch, suydwert ende westwert Dirck van Zuylen 
ende noortwert Gerrit Utenweert naest gelandt sijn, ten Zutphenschen rechten 
opgedragen bij 

Dirck van Zuylen van Natewisch op 
Sweder Utenweert, 5 Octobris 1592. 
Idem maeckt dit (voorbeholden sijn kenlicke wederroep) sijnen derden soon Johan 

Utenweert, bij Margriet Voncken getuygt, 19 Aprilis 1594. Olivier Utenweert 
Swederssoon vertijt op alle recht, actie ende gerechticheit 

hem van sijner moder Margriet Voncken anbestorven ende an te sterven an angecofte 
leenen, tot behoeff sijnes vaders. Ende dieselve vader 

Sweder Utenweert, wederroepende die voors. makinge voor sijnen soon Johan, 
transporteert voort dit leen op 

Arnd van Brien en He1, hopman, 6 Novembris 1600. 
Henrick van der Hel Brienen, erve sijnes vaders Arnds, beleent, 9 Octobris 1607. 
Julia van der Hel, Brienen, erve hares vaders Henricks, beleent, 13 Septembris 1613. Haer 

moder Petronella Foocks gebruyckt tot volmechtigen hulder Doctor Everhard van 
Staveren. 
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Helena van der Assch en 1) bij opdragt van Julia voorn., haer soons dochterken, beleent, 17 
Januarii 1614. 

Joffrou Fredrick van der Hel Brienen, erve harer moder Helenae, beleent, 12 Februarii 1620. 
Gadert van Reed e, heere tot Amerongen, bij transport van Fredrica van der Hell Brienen 

beleent, den 11 May 1632. 
Godert Adriaen van Reede, erve sijnnes vaders Goderts, beleent, den 18 October 1642. 
Idem laet de tuchte sijn huysfrouw Margreta la Turnos gedaen approberen, den 9 Mey 1644. 
Idem ende vrouwe Margareta Tumor laeten haer besloten dispositie approberen, 11 Febr. 

1680. 
Deselve laeten haer besloten dispositie approberen, den 12 Mey 1690. 
Godert van Rhede, graeve van Athlone, marquis van Agrim, heer tot Amerongen etc., erve 

sijnes vaders, beleent, den 30 Jan. 1692. 
Deselve ende vrouwe Ursula Philippota van Raesvelt laeten haere besloten dispositie 

approberen, den 1 Julij 1693. 
Hendrik Johan van Isendoorn tot de Kannenborg en Margareta van Reden, egtelieden, 

bekennen voldaen te sijn van sodane summe haer bij hijlixvoorwaerden door de graef 
en gravinne van Athlone belooft,renuntierende derhalven van alle successien daerbij 
gespecificeert, den 1 Decemb. 1694. 

Godert van Rede revoceert sijn vorige dispositien, den 2 Junij 1698. Idem laet sijn beslote 
dispositie en codicil approberen, eodem die. 

Idem en Ursula Philippota van Raesveld, egtelieden, laten haer beslote dispositie 
approberen, den 13 April 1701. 

Ursula Philippota douagere gravinne van Athlone laet de bovenstaende dispositie openen 
ende registreren, 4 April 1703. 

Frederick Christiaen graef van Athlone, erfgenaem sijns vaders Goderts, beleent, 23 Febr. 
1704. 

Adriaen van Hardenberg, aengestelde voogt, laet approberen het maeggescheid den 6 Febr. 
1722 opgerigt tusschen de kinderen en erfgenamen van Godert van Rede en Ursulina 
Philippota van Raetsfeld, egtelieden 2)., 19 Sept. 1722. 

Godert Adriaen, Fredrik Guillaume en Ursulina Christina Reinera van Rede, onmundig, 
erfgenamen haers vaders Frederik Christiaen, en uit kragt van bovenstaende 
maeggescheid beleent, eodem die. 

Frederik Wilhem van Rede, graef van Athlone, erfgenaem sijns broeders Godert Adriaen, 
beleent, 28 Nov. 1737. 

Fredrik Christiaen Reynder van Reede, minderjarig, erfgenaam sijns vaders Fredrik 
Guillaume, beleend, voorbehoudens 't vrugtgebruyk sijn moeder vrouwe Louysa 
Isabella Hermelina van Wassenaer van Duyvenvoorde aan dit leen competerende, 2 
Decemb. 1747. 

Idem, meerderjarig geworden, vernieuwt eed, 24 April 1766. 

1) Wed. Arnt van der Hel Brienen, bestemoder van Julia (Leenakte). 
2) Namelijk: Henrietta van Nassouw, douariere van Frederick Christiaan v. R., Godert Adriaan, 

Reindert, Jacob, Margaretha douariere van Isendoorn, Anna Ursulina douariere van Lynden 
van Hemmen, Reynera, Agnes, Hester en Dorothea. 
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Idem cum suis 1) laatera approberen en registreren een extract uyt 't erf-magescheyd van 
den 28 Novemb. 1768, 25 April 1769. 

Maria Frederica van Reede uyt hoofde van 't geaprobeerde extract erf-magescheid beleend, 
eodem die. 

17. MAURICK. 

Eenen weerdt genoomt den Bol, gelegen in den gerichte van Mauwerick, an de 
Betusche sijde, van den huyse to Natewisch ende sijnen tobehoren 
affgespleten, ende tot Zutphenschen rechten opgedragen bij 

David van Zuylen op sijne suster 
Ludolpha, huysfrou Otten van Lewen, 5 Septembris 1595. 
Eadem tucht haren man, 17 Maii 1615. 
Eadem maeckt haren neven Jacob 1/3, Gerrit ende Dirck 1/3 Davids sonen, ende Jacob 

Dirckssoon 1/3 met 't onderholt van de krib, mitz dat Jacob Davidssoon an een van 
sijn twe susteren uutkere 300, Gerrit ende Dirck an haer ander suster oyck 300 g. 
eens, ende Jacob Dirckssoon an sijnen broder desselven leven lanck 60 g. 's jaers, 2 
Junii 1615. 

Jacob van Zuylen van Natewisch Dirckssoon beleent uuyt cracht van dispositie met 1/3, 
den 7 Meert 1631. 

Idem tucht sijn vrouw joffer Dorotea Kettels ende maeckt dit sijnnen jongsten soone Beernt, 
eodem die. 

Jacob, Gerrit ende Derck van Zuylen Davids sonen beleent uuyt kracht van dispositie met 
2/3, den 18 Aprill 1631. 

Gerrit van Zuylen beleent met 1/6 als erve van Jacob, 20 Mey 1639. 
Idem laet sijne dispositie approberen, eodem die 2).. 
Idem noch beleent met 1/6, den 23 Mey 1639. 
Ernst van Zuylen van Natewis, erve sijnnes vaders Gerrits, beleent mette 
twee dardendeelen van dit leen, den 19 November 1645. 
Mechtelt van Zuylen van Natewis beleent met 1/5 in 2/3 ende dat uuyt 
cracht van maegescheyt van den 27 Februarij 1634, den 15 Mey 1646. Hendrina van 

Zuylen van Natewis beleent met 1/5 in 2/3 als boven, eodem die. Ernst, Derck Jacob 
ende Johan mitsgaders jofferen Geertruyt, Margareta 

ende Johanna van Suylen van Natewis bij opdracht van Mechtelt 
van Suylen, weduwe ter Burcht, ende Hendrina van Suylen, 
weduwe van Nyevelt, 2/5 van 2/3 parten, den 3 Junij 1648 3). Deselve daermede beleent 

sijnde, laten haere dispositie approberen, den 
1 Meert 1649. 
Jan van Zuylen van Natewisch doet selver eet van weeghen sijne portie ende aendeel in 2/5 

van 2/3 parten, ende laet sijne dispositie appro-beren, den 6 December 1652. 

1) Arent Willem baron van Reede en Maria Frederica, geh. met Sigismund Pieter Alexander grave 
de Heyde, heer van Reinesteyn. 

2) Blijkens het testament was zijn vrouw Cunera van Nestelraet, en heetten zijn kinderen: David, 
Ernst, Derk Jacob, Johan, Geertruyt, Margriet en Johanna. 

3) Uit deze akte blijkt dat het magescheid van 1634 opgericht is tusschen Gerrit van Z., mede 
recht verkregen hebbende van zijn broeder Jacob, ter eene, Dirck van Z. en Gerrit Jans van 
Hemert, man van Mechtelt van Z., ter andere zijde. 
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Jacob van Zuylen van Natewis verbint sijn leenen voor 4000 g. wegen de morgengaeve bij 
houlijxe vorwaerden aen sijn bruyt Cornelia van Lauwick belooft, nevens een douarye 
van 200 g. jaerlijx, ende tuchtigt deselve in het huys hetwelcke staet op een weert 
genaemt den Bol, onder Mauryck gelegen, den 27 Julij 1655. ' 

Bernt van Zuylen van Natewisch bij opdracht sijnnes vaders Jacobs beleent met 1/3 part, 
den 1 May 1657. 

Gerret van Zuylen van Naetewisch, onmundig, erve sijns vaders Derck van Zuylen van 
Naetewisch, beleent met sijn aendeel in desen weert, den 20 Januarij 1664 1). 

De onmundige kinderen van Jacob van Zuylen van Natewisch 2). beleent sijnde met 1/6 
part, groot 3 mergen, heeft de stiefvader ende moeder . dit leen opgedragen aen 

Johanna van Zuylen van Natewisch, weduwe van Berent van Oostrum tot Broeckhuysen, 7 
September 1664. 

Ernst van Suylen van Natewis lijftuchtigt sijn vrou Anna van Rijsenborch in de gedeelten 
van dit leen, die hij alrede heeft off vorder daeraen krijgen sal, den 5 Martii 1668. 

Derck van Suylen van Natewis, capteyn ende sergeant majoor, als erve sijnes broeders Bernt 
beleent met 1/3, den 10 Julij 1669. 

Idem laet sijn besloten dispositie approberen, den 13 Augusti 1669. Catharina van Suylen 
van Natewis, huysvrou van Johan van Heuckelom tot den Oosterhoff, erve haeres 
broeders Derck van Suylen, beleent met 1/3, den 20 Januarij 1670. 

Jan Willem van Suylen van de Natewis, erve sijnes broeders Gerrets, die den 20 Januarij 
1664 daermede beleent was, onmundig, beleent met sijn aendeel in desen weert, den 
8 Februarij 1670. 

Catharina van Suylen van Natewis, huysvrou van Johan van Heuclom, verclaert dat de 
lijftucht voor desen ten behoeve van haer man gepasseert sich tot dit leen niet sal 
extenderen, den 21 April 1670. 

Eadem laet haer dispositie approberen, den 6 November 1673 3). 
Joost Taets van Amerongen als man ende momber van vrouwe Emerentiana, van Suylen 

van ende tot Natewisch beleent uyt cracht van een dispositie van Gerrit van Suylen 
van Natewisch, den 20 ende 23 Mey 1639 geapprobeert, met het gedeelte, dat Ernst 
van Suylen van Natewisch, sonder kinderen overleden, aen dit leen heeft gehadt, den 
5 Junij 1678. 

Luyer Dandels als man ende momber van Geertruyt Margriet van 
Suylen van Natewis beleent met die gedeelten, die Johan van Suylen van Natewis wegen 

hein selfs ende als erfgenaem van Jan Willem van Suylen van Natewis, erfgenaem 
ende leenvolger van Derck van Suylen van Natewis, in dit leen gehadt ende 
gepossideert heeft 4), den 20 April 1681. 

1) Zijn moeder is Mechtelt van Zuylen van Nievelt. 
2) Hun moeder is Emerentiana van Rhede tot Nederhorst, nu gehuwd met Huybert Vonck van 

Linden van Tollenberch. 
3) Zij vermaakt dit leen aan haar zuster Anthonetta van Zuylen van Natewis tot den 

Appelenhorgh, tegen een uitkeering aan de vier natuurlijke kinderen nagelaten door haar 
broeder Berent. 

4) Haar door dode van Johan van Suylen voorn. aangekomen; zij zelf heeft mede een gedeelte 
(Leenakte). 
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Joost Taets van Amerongen als man ende momber van vrouwe Emerentiana Geertruyt van 
Suylen van Natewisch uyt cracht van de dispositie van Gerrit van Suylen van 
Natewisch, den 20 ende 23 Mey 1639 geapprobeert, beleent met het gedeelte, dat Jan 
van Suylen van Natewisch, sonder kinderen overleden, aen dit gedeelte gehadt heeft, 
den 16 November 1681. 

Jacob van Beinum tot den Appelenborch als erve sijner moetje vrouwe Catharina van 
Suylen van Natewisch beleent met 1/3, den 28 Januarij 1684. 

Hieronimus Marcus van Uffelen beleent als erfgenaem van Jan Willem van Suylen van 
Natewisch ende als erfgenaem van sijn moeder Geertruyt Margriet van Suylen van 
Natewisch met die parcelen, daermede sijn moeder den 20 April 1681 beleent is, den 
9 Julij 1687. 

Peter Nicolaes van Uffelen, erve sijnes vaders Hieronimus Marcus van Uffelen, noch 
onmundich sijnde, beleent, den 13 April 1693 1). 

Jacob van Beinhem tot den Appelenborg doet sijn beslote dispositie approberen, den 16 
Januarij 1697. 

Idem en Josina de Bye, egtelieden, verbinden dit gedeelte nevens do Horst voor tien 
duisent g. ten behoeve van Susanna Kromhuisen, wed. Lunnikhuysen, den 3 
Februarij 1697. 

Mechteld Johanna van 0ostrum, wed. Nicolaes Pater, beleent met sodane gedeeltens als uit 
kragt van de dispositie van Gerrit van Suylen van Natewisch, geapprobeert 20 Mey 
1639, door dode haers moeders Johanna van Suylen van Natewisch, douariere van 
Oostrum tot Broekhuisen, op haer gekomen sijn, 13 December 1715. 

Susanna Geertruyd van Bodek, vrouwe ter Aa, beleent als erfgenaem van haren oudsten 
soon Peter Nicolaes van Uffelen, 20 Nov. 1724. 

Mathijs Jacob Vijgh laet registreren de clausula concernens van het testament van Jacob 
van Beinhem en Josina de Bye, sijn grootvader en grootmoeder, 21 Aug. 1728. 

Idem uit kragt van hetselve beleent met 1/3, eodem die. 
Margareta van Beinhem, erfgenaem haers vaders Jacob van Beinhem, beleent met 1/3, 6 

October 1728. 
Eadem en Frederik Hendrik van Voorst, egtelieden, laten approberen 

een tugtmakinge ende verdere uiterste wille, 12 Februarij 1733. 
St. Jans kerk tot Wijk bij Duerstede beleent met sodane gedeeltens, als door Mechteld 

Johanna van Oestrum, wed. Nicolaes Pater, beseten sijn, 15 Aug. 1737. 
Wijnand Jan van Renesse, erve sijns moeders Susanna Geertruyd van Bodeck, vrouwe van 

ter Aa, beleend met die gedeeltens, waarmede deselve op den 20 November 1724 is 
beleend geworden, 27 April 1741. 

Johan Vijgh, erve sijns moeys Margaretha van Beynhem en broeders Mathijs Jacob Vijgh, 
met 1/3 beleend, 27 Junij 1741. 

IJsbrand Bruyn namens st Jans kerk tot Wijk bij Duurstede beleend, 27 Aug. 1768. 

1) Zijn moeder heet Susanna Geertruyt van Bodeck. 
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Maria Catharina van der Heyden, douariere Johan Vijgh, laet registreren het geopende 
testament van 27 Aug. 1768, 8 December 1772. 

De regeerders der stad Wijck dragen dit leen namens st Jans kerk aldaar op aan 
Den Leckendijk bovendams, dewelke daar weder mede beleend is, 7 Julij 1792. Hulder 

Jan Hendrik van Lynden, hoogheemraad. 

Vervolg van de gedeelten den 27 April 1741 verheft. 

17 § 1. MAURICK.  

Die gedeeltens, die Jan van Zuylen van Natewisch wegens hem self en mede als 
erfgenaam van Jan Willem van Zuylen tot Natewisch, erfgenaam en leenvolger 
van Derk van Zuylen van Natewisch, als ook het gedeelte, hetwelke sijn moeder, 
vrouw Geertruyd Margriet van Zuylen van Natewisch, uyt eygen hoofde aan dit 
leen gehad en gepossideert heeft in eenen weerdt genoemt den Bol, gelegen in 
den gerigte van Maurick, aan de Betuwse sijde, te leen ontvangen bij 

Reinout Abraham van Renesse tot ter Aa als erfgenaam van sijn broeder Wijnand Jan van 
Renesse, 28 Januarij 1762. 

Idem laat sijn besloten testament approberen, 31 Maart 1762. 
Diderick Jacob van Reede, erfgenaam testamentair van wijlen desselfs oom Reinout 

Abraham van Renesse, beleend, 19 Maart 1777. 
Denselven laat registreren de superscriptie van sijn testament, 8 Sept. 1797 
Theodorus Koppen, executeur testamentair over de nalatenschap van 
Diederik Jacob van Reede, laat registreren de copie authenticq van het vorenstaande 

geopende testament, 27 Januarij 1798. 

Vervolg van het gedeelte den 27 Junij 1741 verheft. 

17 § 2. MAURICK. 

Een geregt derdendeel van de weerdt genoemt den Bol, gelegen in den gerigte van 
Maurick, aan de Betuwse sijde, als een bijsonder leen te leen ontfangen door 

Maria Catharina van der Heyden, pro se en als moeder en legitime voogdesse van haar 
minderjarige soon Joost Carel Vijgh, na overlijden van haarl. respective man en vader 
Jan Vijgh, 5 August. 1773. 

Margaretha Vijgh, erfgename van haar broeder Joost Carel Vijgh, beleend, 30 Junij 1785. 
Hulder Jacob Willem van Eck tot 0verbeek, haar man. 

Jacob Willem van Eck en Margaretha Vijgh, ehelieden, laten hare huwelijkse voorwaarden 
van den 8 May 1767 approberen en registreren, 23 Julij 1785. 

Deselve ehelieden laten hare beslote mutueele testamentaire dispositie van den 15 Maart 
1776 approberen, eodem die. 
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Margaretha Vijgh laat haar besloten testament van den 16 Maart 1776 approberen, eodem 
die. 

Deselve laat haar besloten testament van den 23 Julij 1785 approberen, eodem die. 
Eadem steld nae dode van haar man Jacob Willem van Eck tot hulder Mr. Arnold Anthony 

Gaymans, 10 December 1790. 
Eadem laat registreren de superscriptie van haar besloten testament, den 15 May 1802 

gepasseert, den 29 May 1802. 

18. JUTFAES. 

Die corenthienden end smale thienden, haldende omtrent vijf hoeven landts, 
gelegen in den Nederstichte van Utrecht, tuschen den Rhijnbruggen end 
Heemstede, tot Zutphenschen rechten geerft van 

Godschalck van Wynssen, op sijnen broder Wilhem van Wynssen, a°. 1516. Beheltlick Else 
van Hardenbroeck, weduwe Godschalx, hare tucht. 

Godschalck van Wynssen, erve sijnes vaders Wilhems. Met vorworden, so hij sonder kinder 
sterft, dat sijn jongste suster Mechtelt erven sall. Beheltlick Else van Hardenbroeck 
hare tucht, 29 Januarii 1524. 

Idem vernijt eedt, 25 Februarii 1545. 
Idem vernijt eedt, 10 Junii 1556. 
Johan van Wynssen, onmundig, erve sijnes vaders Godschalx, beleent, 8 Decembris 1557. 

Willem Bor van Amerongen ende Hubert van Vliet mombers. 
Adriaen van Winsem, erve van Johan van Winsem, beleent, 19 Novemb. 1627. 
Willem van Winsem, erve sijnnes vaders Adriaens, beleent, den 12 Julij 1639. De moeder 

Cristina van Reynauwen stelt Cornelis van Vianen tot hulder. 
Maria van Winsem, erve haeres broeders Willems, beleent, den 13 April 1641 1). 
Anna van Winsen, erve haerer nichte Maria van Winsen, beleent sijnde, laet haere 

dispositie approberen, den 7 October 1668. 
Frederick Ignatius van Buyren, heer van Suytoort, Frederick de Wael van Vronesteyn, heer 

van Vronesteyn, mede voor sijn broeder Adriaen de Wael en Burchard Willem de 
Kinsky, heer van Holoigne, drost van het graeffschap Meurs, als erfgenaemen van 
juffr. Anna van Winsen draegen dit leen op aen 

Cornelis van Waeijen, die daermede beleent is, den 23 Martii 1687. Idem draegt dit leen op 
aen 

Piter de Malepert, den 2 April 1697. 
Louis de Malapert, erve sijns vaders Pieter de Malapert, den 1 Nov. 1738. Pieter de la 

Malapert, erfgenaam van sijn vader Louis, beleend, 19 Oct. 1782. 

1) Haar man is: Hendrick Pyeck tot Muyswinckel. 
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19.  RIENEN. 

Seven mergen landts in den Mersche; item 15 malder saetlants op Rienenre 
bergh; item 52 schillinge cleyner penningen des jaers geldende binnen Rienen 
te thinse; item 6 hoeven boschs, gelegen int Achterslach, met den vene daerto 
gehorende; item den Haeck bij Rienen, tot Zutphenschen rechte ontfinck 

Willem van Hemert, a°. 1434. 
Idem tuchtigt sijn moder Aleyt van Hemert ende transporteert dit leen op 
Johan van Hemert, sijnen onmundigen broder, a°. 1440. Hier staet den weert geheiten den 

Haeck, boven Renen gelegen; item 15 molder saetlants op Renenrebergh; item 52 
schillinge cleyner penningen thins binnen Renen. 

Idem ontfinck tselve, a°. 1444. Hier staat nog bij : 6 hoeven bosch. Idem vernijt eedt, 10 
Septembris 1481. 

Idem vernijt eedt, a°. 1493. 
Idem tuchtigt sijn vrou Catrin Spyerincks, a°. 1497. 
Arnt Borre van Hemerten bij transport Johans voorn., eodem die. 
Willem van Hoemen ontfengt den weert geheiten den Haeck, boven Rienen gelegen; item 15 

molder saetlants op Rienenerbergh; item 52 schillinge cleyner penningen sjaers thyns 
binnen Rienen, twelck Arnt Borre ende Johan Borre van Hemerten to te behoren plag 
ende deur versuymnissen ende ongehoorsamheit vervallen is, a°. 1515. 

Rutger Vonck mitz dode Arnt Borren beleent, eodem die. 
Willem van Hoemen ende Henrick Vonck, Rutgers erve, verdragen  heur geschil deur 

compromis, dat sij die profiten ende schulden ende costen halff ende halff genieten 
ende dragen sullen, Willem van Hoemen die leenweer continueren, heurer beyder 
kinderen ofte erven na beyder doot tleen beerven, doch na Henrix doet sijn oltste soon, 
bij sijn vrou Hillegont nagelaten, sal leenvolger bliven; so sij ofte heure nacomelingen 
sich nit verdragen conden, sullen sij tleen setcopen 1), binnen een maent te betalen; 
alles bj peen van hondert rosenobelen. Ende so Willem den Hertog 125 g.g. opt leen 
geleent heeft, sal hem Henrick die halff wedergeven, 12 Novembris 1518 2).. 

Dirck Vonck bij transport sijnes vaders Henricks ontfenckt die rechte helft, ende tuchtigt 
weder sijnen vader Henrick, 6 Maii 1534. 

Johan van Hoemen, erve sijnes vaders Willems, in broderlicker deylinge ontfengt die ander 
helft desen leens, 10 Januarii 1535. 

Dirck Vonck vernijt eedt, 13 Septembris 1538. 
Joachim van Hoemen vercrigt uutstel, 16 Septembris 1538. 
Idem vernijt eedt, ende sijn breder Johan verclaert te voren alleen sijn hulder geweest te 

sijn, onangesien die beleninge op hem spreekt, 14 Junii 1539. 
Mechtelt Lijsters bij transport Joachims ende Dirx voorn. ontfengt beyde helften weder voor 

een leen, 30 Augusti 1544. 

1) ') In de akte staat: Diegheine, die sulx opsechte, sall dat vurs. guet op eynen pennynck setten 
bynnen eynen maendt daernae neestkomende to geven off to nemen. 

2) 2). In deze akte wordt weder gesproken van zes hoeven bosch en zes morgen lands in de Marsch. 
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Niclaes Lijster, erve sijner moder Mechtelt, draegt dit leen op 
Mr. Pieter de Clerck, raet ende rentmeester des lants van Utrecht, ende sijner huysfrou 

Maria Vincks, 4 Maii 1553 1). 
Jacob van Renen ontfengt dit leen, wesende bij decreet des hoffis van Utrecht vercoft voor 

schuld, 15 Maii 1556. 
Dirck Vonck bij transport Jacobs voorn., 22 Martii 1564. 
Johan Vonck, erve sijnes vaders Dircks, ontfengt die helfte van den alingen Haeck, in den 

gerichte van Rienen gelegen, verclarende dat sijn vader d'ander helft omtrent den jare 
1587 getransporteert soude hebben op Hubert van Rienen, die daervan noch besit 
ende gebruyck heeft, van welck transport geen bescheyt te leenboecke en is, 8 Julii 
1598 2).. 

Derck Vonck van Lienden, erve sijnnes vaders Johan Vonck, beleent, 2 Aug. 1642. 
Jan Vonck van Lienden, erve sijnnes vaders Derck, beleent, den 3 Aug. 1653. 
Idem belast dit leen met agt hondert gl. ten behoeve van Johan Otters en Johanna 

Hendrica van Brillen, egtelieden, den 14 Junij 1694. 
Johan Otters, uit kragt van publique subhastatie en decreet van den 8en Junij 1699 dit leen 

aen sig gekoft hebbende, is daer mede beleent, den 6 Jan. 1700. 
Idem draegt dit leen op aen 
Cornelis Willemsen, die daer weder mede beleent is, 3 Octob. 1711. Idem draegt dit leen op 

aen 
Jan van Ommeren, die daer weder mede beleent is, 10 Junij 1727. Hendrik van Ommeren, 

onmundig, erfgenaam sijns vaders Jan, beleent, 
3 Mey 1732. Hulder Gerhard van Locchum, sijn oom. 
Idem, meerderjarig geworden sijnde, vernieuwt den eed en draagt vervolgens dit leen op aan 

Geurt van Holst, die daar weder mede beleend is, 2 Maart 1753. 

Afgesplit van 19.  19 § 1. RIENEN. 

Die gerechte helft van seker leengoet genoomt den Haeck met sijnen tobehoren, 
naemlick dat bovenste ende hoochste, gelijck het affgepaelt end gelegen is in 
den gerichte van Rienen, tot Zutphenschen rechten voor een besunder leen 
opgedragen bij den soone van Pelgrim Vonck genoomt Derck Vonck, tot 
voldoeninge eener arbitral sententie van den 23 Martii 1588 3) op 

Hubert van Rhenen, Jacobs eenige soon, 4 Augusti 1589. 
Hubert van Rhienen, onmundig, erve sijnes vaders Huberts, beleent, 6 Decembris 1606. 

1) Gerijt Lijster en Johan Schildemans, man van Elysabeth Lijster, broeder en zuster van 
Niclaes, doen afstand van hun recht op den derden voet. (Leenakte.) 

2) Zie 19 § 1. 
3) Tusschen hem en de weduwe van Jacob van Rhenen (Leenakte). 



blz. 32 

Wouter van Zuylen bij opdragt Huberts voorn. beleent, 17 Januarii 1618. 
Goossen van Zuylen, erve sijnnes vaders Wolters, beleent, den 4 Augusti 1642. 
Maria van Beeck bij opdracht Goosens van Zuylen beleent, den 30 September 1657. 
Hermen van Gelder, heer van Well, bij opdracht van Maria van Beeck beleent, den 3 

November 1657. 
Idem verbint dit leen voor 400 gl. aen Hendrick Peters, den 20 Mei 1667. 
Het agterste gedeelte van liet bovenstaende leen, heengekomen van Hermen van Gelder, 

oost de Sandberg, suyd den Rijn, west de geregte helft door de schout Otters beseten 
en noord de Vogelsang, als een bijsonder en afgesplit leen ontfangen uit kragt van 
possessie bij 

Geertruyd, Johan Willem en Cornelis van der Horst, onmundig, 20 Junij 1711. 
Cornelis van der Horst, meerderjarig geworden en erfgenaem sijns broeders Johan Willem, 

beleent, 30 October 1733. 
Geertruyd van der Horst, meerderjarig geworden, laet eed verniwen en steld tot hulder haer 

man Jan Sluyter, 18 April 1738. 
Deselven en Cornelis van der Horst dragen dit agterste gedeelte van de geregte helft op aen 
Jan Caerl Smitsaert, die daer mede beleent is, eodem die. 
Balthazar Constantijn Smissaert, erfgenaam sijns vaders Jan Caerl, beleend, 11 Julij 1775. 
Idem draagt dit leen op aan Frans van Lent, die daar weder mede beleend is, 29 Junij 

1779. 

20. LOENEN. 

Den alden hoff to Loenresloot end alle sijne goeden, te leen gemaekt bij heer 

Dirck Splinter, a°. 1258. 
Elsken, dochter heeren Splinters van Loenresloot, crigt een jaer uutstellinge, a°. 1403. 
Eadem ontfinck 75 mergen lants om den huse tot Lonresloot gelegen, daer boven naest 

gelant is heer Johan van Cronenborch, ridder, ende beneden Henrick Deken met 
lande dat te wesen plag ofte is Hugen van Loenresloot, tot eenen Zutphenschen 
leensrechte, 7 Maii 1408. 

Eadem tuchtigt haren man Willem van Isendorn, eodem die. 
Eadem, a°. 1425; streckende an den Yndijck met den eenen eynde, ende met den anderen 

eynde an dat Geyn. 
Brunynck Spruytssoon, wonende tot Abcoude, bij transport Elsbeen voorn., eodem die. 
Idem bekent Elsbeen een losse bis tot Martini 1429 met 1500 Aernh. g.  
Idem crigt quijtscheldinge derselver losse. 
Boldwijn van Zweten bij transport Brunincks voorn., die sulx tsijnen behoeff ontfangen 

had, beleent, a°. 1442. 
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Gijsbert van Sweten, Boudewijns alste soon, bekent dat sijnen neven 
Arnt van Sweten, Dircx, sijns broders, alste soon, dit leen gemaeckt sij, die also daermede 

beleent is na dode sijnes aldevaders, a°. 1455. 
Derck van Sweten, heer to Leyenberch, erve sijnes vaders Arnts, ontfengt 75 mergen 

lants in den kerspel van Loenen gelegen, daer naest gelant is noortwert 
Henrick Deken, oostwert Derck Arntssoon, suydwert Arian van Sweten ende 
westwert den gemeynen waterganck geheiten 't Gheyn, 24 Augusti 1474. 

Evert Sauenbalck, proist to Mastricht, bij transport Dirx voorn. beleent, 7 Julii 1481. 
Fredrick van der Clocken Segerssoon is sijn hulder. 

Idem laet eed vernijen Arnt de Wilde Beerntssoon, 13 Martii 1487. 
Joost van Sweten, erve sijnes vaders Dirx, beleent sijnde, crigt hiervan 16 mergen 

van der leensweer gevrijt, om tot voldoeninge sijner schulden te vercopen, 
blivende d' ander 59 mergen leen, a°. 1514. 

Otto die Wrede, burger te Arnhem, ontfengt tot behoeff des priors ende convents van 
ste Barbaren, Carthuser ordens, binnen Coln bij transport Joosts van Sweten 
59 mergen, liggende in den kerspel van Loenen voor den huyse to Loenresloot, 
oostwert ende suydwert ant gescheyt van Hollant ende den Gestichte, noort-
wert naest gelant Albert van Lewen, westwert ligt die gemeyn waterganck, a°. 
1517. 

 Die Carthuser crigen quijtscheldinge van allen dienst, blivende geholden  so duck 
alst noot gebeurt eenen nijen hulder te stellen ende tleen te verhergewaden, oick te 
doen alsulcke memorie van godsdienst, penitenci ende anders als sij alle jaer, alle 
weken ende op sommige daegen voor de principal fundation ende dotation 
gewoonlick sijn; end so hen dese vrijheyden nyet mochten gehalden werden, sal men 
hen hareg.g. daervoor verschaten wedergeven, 6 Februarii 1522. 

Otto de Wrede vernijt eedt, 9 Septembris 1538. 
Arnoldus van Hoeckelum hulder, 2 Septembris 1541. 
Idem vernijt eedt, 15 Junii 1544. 
Idem crigt twee maent uutstel, 20 Junii 1556. 
Idem vernijt eedt, 29 Novembris 1556. 
Gijsbert van Baern, hulder, na dode Arnolds, beleent, 2 Junii 1569.  
Otto Kanis, burgemeester to Zutphen, na dode Gijsberts als hulder beleent, 4 Junii 

1577. 
Dem clooster een maent uutstel gegunt, 13 Octobris 1581. 
Dierick Heuft, burger in Utrecht, hulder, na dode Otto Kanis, beleent, 28 Novembris 

1614. 
Adolph Karsch hulder, na doode Derck Huefts, beleent, den 4 September 1634. 
Gepermuteert door heer Adriaen Ploos tegens tgoet to Byssel in Veluwe. 
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21.  BONSCHATEN. 

Die thynse, thienden, groot ende cleyn, met heuren wildernissen, opkomingen 
ende met allen heuren tobehoren, als sij gelegen sind thenden Bonschaten op 
Spakenborch in den Ort, tot eenen Zutphenschen leen ontfinck • 

Jacob van Vloewick, a°. 1405. 

22. OVERIJSSEL. 

Den hof te Belteren met sijner tobehoringe; thus te Geldesler; thus te 
Brandinchorst; thus te Westelinc; tgoet tot Abbuc; tgoet te Lebbunc; tgoet te 
Meyerinc; tgoet tot Overwech; den hof te Wengele; tgoet te Heyinc; eene maet 
bij Anede te Rijsle, thus te Lochusen 1), te Zutphenschen rechte helt 

Dideric van Vorden, ende sijn altste soon 
Willem heeft dit goet al met sijnen vader ontfangen, a°. 1326. 

Thuys te Sculenborch helt Evert van Sculenborch a°. 1326. 

Eenen hof, gelegen tot Marckelo, in den Stichte van Utrecht, met sijnen 
tobehoren, tot sulck en rechte als die gelegen is, ontfinck 

Derck die Vriese in orber der geistlicker lude der Carthuserto Zellem bij Diest, a°. 14022).. 

Dat goed van Moderdinck, gelegen in den kerspel van Merckel, in den ampte van 
Twente, opgedragen bij Catrin van Moemedinck ende weder daarmede beleent 

De prior ende de Carthuseren tot Dyest, a°. 1401. Hulder Gerrit Kemhare. 

Dat Santhuys, tot Wederden in den kerspel van Rijssen gelegen, tot 
Zutphenschen rechten, ontfinck 

Johan van Markele, a°. 1402. 
Henrick Vrijgreve Johanssoon ontfinck dat Xanthuys, gelegen in den kerspel van Weerten, 

in der heerschap van Almelo, in der Twent, a°. 1440. 

1)  De meeste dezer goederen liggen in het Kwartier van Zutfen. 
2)  Zie 22a. 
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Dat goet tot Walbratijn, gelegen in den kerspel van Holten, in den lande van 
Sallant, tot Zutphenschen rechte, ontfinck 

Henrich 0brinck, a°. 1403. 

Dat goet ten Broickhuys, gelegen in Sallant, in den kerspel van Deventer, 
ontfinck 

Omer ten Broickhuys, a°. 1403. 
Johan ten Broickhuys, erve sijnes vaders Omers, a°. 1409. 

22a. OVERIJSSEL. 

Dat goet tot Meynerdinc, met allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel to 
Markulo, tot eenen Zutphenschen leene heeft ontfangen 

Catrina to Meynerdinck, a°. 1385. 
Goswijn tum Hair, prior der Carthuseren en tot Selhem bij Dyest, heeft opgedragen den hoff 

tot Meynerdinck, gelegen in den kerspel van Merclo, in der Twente, daer Derck die 
Vriese man aff plag te wesen, tot handen Gerberts Gerrit Florenssoon in behoeff des 

Cloosters van Diepenveen, in Sallant bij Deventer gelegen, a°. 1409. 
Idem daermede beleent, a°. 1410, 3 Junii. 
Idem, a°. 1424. 
Tclooster crigt een maent uutstel, a°. 1428. 
Conrad van der Hoeven, hulder des cloosters, a°. 1429. 
Sander van Herwen als hulder beleent, a°. 1434. 
Idem vernijt eedt van den goede tot Meynerdinck, in den kerspel van Marckelo gelegen, met 

den eynde op de gemeynt schietende, 30 Septembris 1473. 
Otto van Hoekelom die jonge hulder, na dode Sanders, a°. 1492. Sweer van Presichaven 

hulder, na dode Otten, 16 Maii 1534. Hermannus die Royde van Campen, pater, met 
sijnen gecoren hulder vernijt eedt, 1 Septembris 1538. 

Sweer van Presichaeff vernijt eedt, 10 Julii 1544. 
Idem, 10 Junii 1556. 
Willem van Poelwijck als hulder beleent, 27 Januarii 1559. 
Marcelius Leussius als superior ordinis canonicorum regularium divi 
Augustini, vermitz sijnen gecorenen momber Gerrit Leyendecker, ontfinck tot behoeff des 

jofferencloosters Diepenveen een goet geheiten 
Meyerinck, na dode Willem Poelwicks, 18 Septembris 1576. Willem Marrienborch, 

hulder, beleent, den 8 April 1635. 
Dr. Georgius Lipperus, hulder, beleent, den 24 Augusti 1661. 
Gerret Marrienborch, rentmeester des convents Diepenveen, naer dode Georgii Lipperi als 

hulder beleent, den 10 Augusti 1671. 
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Bernhard Heydentrijk ter Borg, rentmeester des convents Dipenveen, na dode Gerrits van 
Marrienborch beleent, 25 Oct. 1718. 

Gerhard Podt, rentmeester des convents, beleend, 15 April 1766. 
I. D. Hagedoorn, rentmeester, nae overlijden van Gerhardt Podt beleend, 30 Augusti 1784.' 
Barent Willemsen, rentmeester, na overlijden van I. D. Hagedoorn beleend, 20 Octob. 

1789. 

23. OVERIJSSEL. 

Tgoet te Wolberding, gelegen tot Espeloe, te Zutphens leen heeft ontfangen 

Gadert Rodebart, a°. 1378. 
Henrick Obeldinck heeft opgedragen het goet Wolbertinck, gelegen in Sallant, in den 

kerspel van Holten, in der buerschap van Espeloe, op 
Claes Kae, a°. 1409. 
Dirck Kae, erve sijnes vaders Claes, ontfinck dat erve tot Wolberdynck, a°. 1423. 
Idem, a°. 1424. 
Conrad ter Bruggen bij transport Dirx voorn., a°. 1438; het goet te Wulferdinck. 
Idem tuchtigt sijne olderen Pelgrim ende Trude ter Bruggen an 50 molder roggen sjaers, 

eodem die. 
Idem vernijt eedt van den goede tot Wulferdinck, daer naest gelant is Johan Borre an d' 

een ende Lambert Boesels erfgenamen an d' ander sijde, 12 Octobris 1473. 
Idem tuchtigt sijn vrou Fenne an 15 molder roggen 'sjaers, eodem die. Idem vernijt eedt, 

22 Decembris 1481. 
Idem tuchtigt sijn vrou Fenne ant geheele goet, eodem die. 
Goossen ter Bruggen, erve sijnes vaders Conrads, beleent, a°. 1492. Idem bekent sijner 

moder Fenne Banghen hare tucht, eodem die. 
Tclooster Diep en veen bij transport Goossens voorn. beleent, a°. 1511. Henrick Stuerman 

hulder. 
Goossen ter Bruggen bij transport des cloosters, a°. 1514. Idem tuchtigt sijn vrou 

Gerberch Essynck, eodem die. 
Gerberch Essynck, weduwe, stelt tot hulder van hare tucht Henrick Voet, 9 Octobris 1525. 
Gertrud ter Bruggen ende Nese van Voorst, gesusteren, beleent sijnde, transporteren dit 

leen voort op 
Mr. Lambert van Duenen, 12 Octobris 1525. 
Johan Custer bij transport Lamberts van Duynen, domheeren t' Utrecht, beleent, 12 Maii 

1541. 
Idem vernijt eedt, 1 Julii 1544. Idem, 18 Junii 1556. 
Sweer Custer, erve sijnes vaders Johans, ontfengt een goet geheiten Wolferdinck, 12 

Novembris 1559. 
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Idem tuchtigt sijn moder Alijt, eodem die. 
Johan Custers, erve sijnes vaders Sweders, 6 Septembris 1582. 
Aeltgen Custers, onmundig, erve hares vaders Johans, beleent, 13 Septembris 1594. 
Eadem laet eedt vernieuwen door Willem Marrienborch, den 3 Julij 1627. Eadem tuchtigt 

haeren man Hendric, Losser, ende disponeert dat dit leen naer oer ende oer mans doot 
onder haere na te latene kinderen gelickelic sal deylbaer sijn, den 2 Julij 1632. 

Eadem, weduwe, laet eedt vernieuwen door Otto Engelen, den 18 April 1649. Geertruyt 
Losschers als erve haeres moeders Aeltjen Custers beleent, den 11 Januarij 1661. 

Reinera Losschers, wed. Hage do or n, erve haeres susters Geertruyt, beleent, den 14 April 
1671. 

Johan Hagedoorn, erve sijns moeders Reinera Losschers, wed. Hagedoorn, beleent, den 2 
Julij 1695. 

Idem laat sijn beslote dispositie approberen, 12 Junij 1704. 
Joost Hagedoorn, erfgenaem sijns ooms Johans, beleent, 8 Aug. 1706. Idem draegt dit leen 

op aen Anna Cuniera Hagedoorn, die daer weder mede beleent is, 1 Aug. 1725. Hulder 
Antony Borgerink, haer man. 

Eadem, na overlijden haars mans, stelt tot hulder haar soon Johan Eylard Borgerink, 16 
Nov. 1752. 

Reinera Maria Borgerink beleent met dit leen, gelijk 't selve haar aangekomen is uyt hoofde 
van geapproheerde lotcedul en door dode haares moeders Anna Cuniera Hagedoorn, 3 
Aug. 1757. 

Eadem laat haar huwelijksvoorwaarden met Abraham Frederik Ruckersfelder approberen en 
registreren, eodem die. 

Eadem laat haar besloten dispositie approberen, 17 Sept. 1779. Abraham Fredrik 
Ruckersfelder, na dode van sijn vrouw Reinera 

Maria Borgerink en als derselver eenige en universeele erfgenaam, beleend, 13 Februarij 
1788. 

Idem draagt dit leen, na bekome approbatie van verkoop, op aan Arnoldus te Winkel en 
Hendrica Willems, egtelieden, die daar weder mede beleend sijn, 8 Februarij 1792. 

24. OVERIJSSEL. 

Dat alinge goet dat die Oirt geheiten is, met eggen, eynden, ende allen sijnen 
tobehoren, gelegen in den dorp° tot Holten, tot eenen Zutphenschen rechte 
gehalden bij 

Sweder van Foerne, ende ontfangen bij sijnen soon 
Gerhard van Kijlenstein, met vorworden dat na sijnen doot dit goet op sijnen soon Peter van 

Eymskirche ofte op sijne rechte erven vrij commen ende erven sal, a°. 1403. 
Idem, a°. 1424. 
Peter van Heymskirck, erve sijnes vaders ende broders heeren Gerrits van Heymskirck, 

ritteren, beleent, a°. 1441. 
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Jacob Preus, bij transport Peters voorn. beleent sijnde, tuchtigt denselven Peter, ende na 
sijnen doot oick Heylwich van Steyner Hermansdochter, sijn huysfrou, so lang sij nit 
na Jacobs doot herhijlickt, a°. 1447. 

Herman, huysfrou Johans van der Borch, erve hares vaders Jacobs, laet eed vernijen van 
den alingen goede geheiten die Oort, met sijnen tobehoren, in den Nedersticht van 
Utrecht, in den kerspel van Holte, haldende omtrent 24 mergen lants, bij der kercken 
gelegen neven der gemeyner straten, gelijck haer sulx ten hijlick metgegeven, 7 Martii 
1474. 

Eadem laet eed doen Henrick van Aller, 21 Julii 1484. 
Heylwich van der Borch bij making° harer moder Herman, so sij met haren raet hijlickt, 18 

Septembris 1487. 
Eadem, huysfrou Wilhems de Wael van Vronenstein, beleent, a°. 1493. Lubbert de Wael van 

Vronensteyn, erve sijner moder Heylwich, beleent, a°. 1514. 
Anna de Wael van Vronensteyn, huysfrou Hermans van Kuyck, bij transport hares brodert 

Lubberts, 31 Martii 1523. 
Eadem, weduwe, set tot hulder Steven van Rutenborch, 27 Septembris 1535. Eadem laet 

eed vernijen, 3 Septembris 1538. 
Eadem laet eed vernijen Reinier van Vyrssen, 1 Augusti 1545. 
Heylwich van Cuyck bij transport harer moder Johanna° beleent, 7 Septembris 1545. 
Eadem, huysfrou Willems van Snellenberch, laet eed vernijen, 27 Julii 1554. 
Eadem, weduwe, laet eed vernijen Wolter van Asch, 6 Septembris 1555. Eadem, 15 Julii 

1556. 
Eadem, 15 Julii 1574. 
Margriet van Snellenberch, huysfrou Johans van der Vecht, erve harer moder Heylwich, 

stervende erft op haer dochter, noch onmundigh, 
Johanna van der Vecht, 28 Augusti 1587; Johan van der Vecht, Johan van Winssen ende 

Willem de Wael van Vronenstein mombers. Eadem laet haren vader eed vernijen, 24 
Augusti 1594. 

Eadem maeckt, so sij geen kinder nalaet, dat haer vader, outste halve broder ofte suster, 
haer overlevende, in desen leene erven mag, 3 Februarii 1596. 

Acht onmundige kinderen bij opdragt harer moder Johannae voorn., weduwe Gijsbert 
Grauwerts, beleent, mitz neffens betalinge harer schulden haer haer leven lanck 
uutkerende alle halve jaer 250 g., ende geene goederen vercopende, versettende noch 
belastende, noch oick hijlickende sonder schriftlick believen hares bestevaders Johans 
van der Vecht ende tweer naesten vrunden van vaders ende van moders sijde, bij 
verlies der gifte tot oordel dergenen, die sulx nacommen, 29 Octobris 1619. 

Sophia Grauwerts 1) dispositie approbeert, den 24 Julij 1630. 
Roeloff Grauwert als olste soone van Johanna van der Vecht, sijnne moeder, beleent, den 15 

December 1646. 

1) ') Dochter van Gijsbert Grauwert en Johanna van der Vecht (Leenakte). 
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Idem laet Sophia Grauwerts naerder dispositie van 19 Augusti 1633 approberen 1), 
eodem die. 

Jacob van Dam, der beiden rechten doctor, als executeur van den boedel van 
Harman Grauwert, door dode van Roeloff op Harman gecomen, is nae 
gemaeckte afdracht beleent, den 10 Mey 1676. 

Idem q.q. cedeert ende draecht dit leen op aen 
Justus van Egmont van der Nieuborch, heer van Weresteyn, die daermede beleent is, 

den 5 Septemb. 1677. 
Idem laet sijn dispositie approberen, waerbij hij dit leen legateert aen sijn soon 

Willem van Egmont van der Nyborch, met de last van niet te alieneren, maer 
dat hetselve vrij ende onbeswaert sal moeten erven op sijns soons soon, off bij 
gebreck op de outste dochter, met gelijck verbodt van alienatie, den 5 Augusti 
1680. 

Guilielmus van Egmont van der Nyborch laet approberen de houlijxe vorwaerden met 
Catharina van Stemborende de overgifte der goederen daerbij door Justus van 
Egmont van der Nyborch aen hem gedaen, ende wort uyt cracht van dien 
beleent, den 16 Januarii 1686. 

Hendrik de Schoof Chevallier, executeur testamentair van Wilhem Gijsbert van 
Egmond van der Nyenborg, beleent, 10 Junij 1730. 

Idem draegt dit leen op aen Esaia Gilllot, heer van Heemstede, die daer weder mede beleent 
is, 20 Sept. 1732. 

Jaques Gillot, erfgenaam sijns vaders Esaia, en uyt hoofde van geap-¬ probeerd 
magescheyd 3) beleend, 15 Febr. 1753. 

Idem draagt dit leen op aan 
Jan de Cock, die daer weder mede beleend is, 10 Oct. 1764. Martinus Maes de Kock 

laet approberen en per cl ausulas concernentes 
registreren 't magescheyd over den ouderlijken boedel opgerigt 3), 
en uyt hoofde van dien beleend, 27 April 1782. 
Idem draagt dit leen op aan 
IJsbrand de Kock Janszoon, die daar weder mede beleend is, 6 Octob. 1789. 

25. OVERIJSSEL. 

Dat goet to Banninck, gelegen hl den kerspel van Deventer, in der 
buerschap van ste Claes, tot eenen Zutphenschen leene heeft ontfangen 

Wyssa Banninx, a°. 1385. Lambert die Lewe hulder. 
Eadem, a°. 1403. Evert Banninck hulder. 
Aleyt Banninck ontfinck dat goet tot Banninck, in den kerspel van Deventer, in der 

buerschap van. Essen, a°. 1443. 

1) ') Uit dat testament blijkt, dat hare broeders en zusters zijn: Roeloff, Jan Heymen, Maria en 
Gijsberta. 

2) Met zijn broeder Esaye (Leenakte). 
3) Met zijn broeder IJsbrand (Leenakte). 
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Eadem met heuren momber Henrich Keter vercoopt uut desen goede erflick ende ewelick 10 
mudde roggen 's jaers Deventer maet, met beding, so Lambert van Hesingen die t' 
eynden die naeste ses jaren behelt, dat hij ende sijne erven dieselve dan te leen 
dragen sullen, a°. 1460. 

Henrick Kete1, erve sijner aldemoder Aleyt, 22 Decembris 1481. Idem, a°. 1492. 
Gerrit Ketel, erve sijnes vaders Henricks, a°. 1516. 
Jutta Ketels, erve hares vaders Gerrits, ontfinck dat goet geheiten Banninck, in der 

buerschap van Eisen gelegen, 29 Junii 1519. 
Eadem laet eed vernijen, 17 Septembris 1538. 
Eadem, huysfrou Niclas Verheyden, secretaris to Deventer, laet eed vernijen van een leen 

geheiten Banninck, in den kerspel van sante Niclas op den Berg binnen Deventer, in 
der buyerschap van Esschen gelegen, 1 Julii 1544. 

Gertrud Ketels, huysfrou Gerrits van Hek e, erve hares vaders Gerrits, bij susterlicker 
erffmagescheits deylinge beleent, 14 Octobris 1551. 

Jutta Ketels laet haren man eed vernijen, 18 Junii 1556. Gertrud Ketels laet 
haren man eed vernijen, 19 Junii 1556. 

Jutta Ketels laet Dirck Verheiden, secretaris van Deventer, eed vernijen, den Claes zal. 
gedaen hadde, 1 Julii 1559. 

Eadem laet eed vernijen Willem van Kuenre, 30 Junii 1563. 
Johanna van Heeck, huysfrou Otten ten Stal bij transport Jutte Ketels beleent, 26 Aprilis 

1569. 
Eadem tuchtigt haren man voorn., 17 Novembris 1573. 
Gerrit ten Stal onmundig, erve sijner moder Johannae, transporteert dit op 
Herman Pinninck, 26 Februarii 1597. 
Henrick Pinninck, erve sijnes vaders Hermans, 16 Julii 1614. 
Macharris Pinninck beleent uuyt cracht van magescheyt, den 28 Februarij 1629. 
Hendric Pinninck doet selver eedt 1), ende protesteert tegens sijns broeders Macharris 

beleeninge, den 15 Junij 1629. 
Marten Pinninck, erve sijnes vaders Macharis, beleent, den 24 Augusti 1661. Idem vernijet 

den eet, ende draecht dit leen op aen 
Johannes Gerardi, Med. doctor, die daermede beleent is, den 3 Junij 1670. 
Idem 2) draegt dit leen op aen 
Johan Jordens, borgermeester tot Deventer ende Gedeputeerde van Overijssel, die 

daermede beleent is, den 4 September 1682. 
Geertruid Steenbergen na dode haers mans Johan Jordens beleent, den 25 Sept. 1695. 

Roedolf Jordens, haer soon, is hulder. 
Rudolf Jordens, erfgenaem sijns moeders Geertruyd Steenbergen, beleent, 19 Sept. 1716. 
Idem laet approberen sijn beslote dispositie, 28 Sept. 1716, 2 Febr. 1731. 

1) Als 16 Juli 1614 gedaan. 
2) Zijn vrouw is Elske Gerrits (Leenakte). 
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Idem laet approberen de beslote dispositie door hem en sijn vrouw Maria Roelinck den 20 
Jan. opgerigt, 2 Febr. 1734. 

Herman Jan Jordens, erfgenaam sijns vaders Rudolf, beleend, 8 Oct. 1749. 
Idem laat sijn besloten testament, met sijn vrouw Rudolphina Johanna 
Daendels opgerigt den 17 April, approberen, 1 Mey 1759. 
Rudolph Jordens, erve sijns vaders Hermen Jan, beleend, 9 Mey 1766. 

26. OVERIJSSEL. 

Dat goet geheiten ter Heghe, met allen sijnen tobehoren, gelegen tot Wilshem in 
den kerspel van Olst, tot eenen Zutphenschen leen ontfinck 

Henrick Kyntz van der See, a°. 1402. Sijn momber is Arnt Alfferssoon. 
Johan van der See, erve sijnes vaders Henricks, a°. 1406. 
Idem, a°. 1425. 
Garborch van der Zee, huysfrou Gerrit Krijts, erve hares vaders Johans, beleent, a°. 1442. 
Eadem set tot hulder Willem Krijt, hares mans broder, a°. 1460. 
Eadem laet eed vernijen Steven van Dorsten van den goede ter Hege, met sijnen tobehoor, 

in den kerspel van Oelst, in der buerschap van Welsen gelegen, daer naest gelant 
sijn die nonnen van der Hoenpel an d' een ende Johan Witappel an d' ander sijde, 12 
Octobris 1474. 

Gerrit Krijt, erve sijner moder Gerborch. 2 Martii 1484. 
Idem, a°. 1492. 
Gerberich Krijts met haren momber Henrick van Virssen beleent sijnde, transporteert dit 

op Johan Kreynck, haren soon, 17 Octobris 1551. 
Idem vernijt eedt, 30 Octobris 1557. 
Gerhard Kreynck, erve sijns vaders Johans, beleent sijnde, draegt dit op Goswin van 

Lawick, drost to Bredevort, 13 Januarii 1617. Christoffel van Lauwick, drost tot 
Bredevoort, erve sijns vaders Gooswijns, beleent, den 23 Junij 1629. 

Georgh Niclaes van Lauwick, erve sijnnes broeders Cristoffels, beleent, den 27 Februarij 
1647. 

26a. 

Het directum dominium van eenige leenen gehorende onder den hoff ter Hege, in 
den karspel van Olst gelegen, ten Zutphenschen rechten, met een pont goet 
gelts te verheergewaeden, leenroerich. 

Alexander Schimmelpenninck van der 0ye tot Engelenborch, gecommitteerde ter 
Generaliteyt ende borgermeester tot Zutphen, met consent van de Ed. Mog. heeren 
Staeten deser Lantschap opgewonnen hebbende, is daermede beleent, den 21 
September 1681 1). 

1) Gelijck hetselve bij Georgh Niclaes van Lauwyck ende desselfs erffgenaemen beseten ende bij 
den comparant bij publycke subhastatie op den 16 Junij 1681 getocht is (Leenakte). 
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Idem laet sijn houlijxe vorwaerden, den 30 Junij met vrouwe Isabelle Bentinck opgericht, 
approberen, den 20 Septemb. 1687. 

Johanna Schimmelpenninck van der Oy, erve haers broeders Alexander, beleent, den 5 
Junij 1695. Assueer Apelthoorn n, haer man, is hulder. 

Iidem laten haer huwelijxvoorwaerden approberen, den 19 Oct. 1697. Hendrik van Laer, 
erfgenaem sijns moeders Johanna Schimmelpennink van der Oy, beleend, 15 Julij 
1720. 

Henrietta van Keppel, wed. Hendrik van Laer, als moeder en voog. 
desse van hare onmundige kinderen bij haren eheman verwekt, Alexander van Laer en 

Alexander Bernhard van Spaen, als vader en voogd van de kinderen bij. sijn 
ehevrouwe Johanna van Laer geprocreëert, laten approberen het provisioneel 
maeggescheid opgerigt den 5 Mey 1722 tusschen haer als kinderen en erfgenamen 
van Johanna Schimmelpennink van der Oy 1), 26 Oct. 1722. 

Van Hendrik van Laer verstorven op sijn oudste soon Reinier, van die op sijn broeder 
Hendrik Frederick, en van die op sijn broeder Hendrik Alexander van Laer, die, 
onmundig, weder daermede beleent is, 29 Jan. 1729. 

Henriette Johanna Elisabet Agatha Walraven van Laer, erfgenaem haers broeders Hendrik 
Alexander, beleent, 27 Maert 1733. Hulder Assueer van Hekeren, haer man. 

Johanna Henrietta van Keppel, douariere van Laer, laet approberen de 
huwelijxvoorwaerden den 22 Decemb. 1729 opgerigt tussen Assueer van Hekeren en 
haer dogter Henriette Johanna Elisabeth Agatha Walraven, voor soverre haer de tugt 
haer leven lang daerbij gereserveerd word, 15 Mey 1733. 

Jacob Dirk Carel van Heeckcren, erfgenaem sijns moeders Henrietta Johanna Elisabet 
Agatha Walraven van Laer, beleend, 13 Decemb. 1757. 

Idem laat aproberen en per clausulas concernentes registreren sijne huwlijksvoorwaarden 
met Johanna Juliana van Wassenaer Starrenburg den 1 November 1770 opgerigt, 25 
Januarij 1774. 

27. OVERIJSSEL. 

Den thienden over Hattemer enck, streckende tot Dornspyck to; end 
Buckhorsterweert, in den kerspel van Sallick gelegen, an de Swolsche sijde der 
Isul, met den thienden end tobehoor, ende alsulck goet als Willem van 
Buckhorst voort aen hem te leen holdende is, met namen den Bijvanck ende 
dat goet op den Oirde, in den kerspel van Sallick, ende die manschap van den 
goede to Spoelde met eener wair in Mastebroeck, die manschap van den goede 
to Sconenberch, in den kerspel van Oelst, die manschap van den thienden 
ende have to Haveninckhem met den Hilkenkate, in den kerspel van Ulsen, als 
een pundig leen, 

1) En Hendrik Reinier van Laer (Leenakte). 
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Johan van Buchorst daermede beleent, 31 Martii 1348. 

Die thiende over Hattemer enck, streckende na Dornspyck to, diewelcke mijn 
gen. heer nu onder helt; item Bockhorsterweert met der thienden ende 
tobehoor, gelegen in den kerspel van Zallick an de Swolsche sijde der Isule, 
groot omtrent 25 mergen lants, streckende suydwert an Spelderweert, 
oostwert an den gemeynen dijck, westwert an de Isul, noortwert an 
Westerholts weert, jaerlix weert wesende omtrent L lib., behalven als daer 
vischerien is, dat is nyet te weten; item den Bijvanck ende dat goet op den 
Oirde, in denselven kerspel; den Bijvanck holdende omtrent 33 mergen lants, 
streckende suydwert an bekant, westwert an der Isul, noortwert an Wilshem, 
oostwert ant Mastbroeck; den Oirt oick holdende omtrent 30 mergen lants, 
streckende westwert an des Zuyren lant, noortwert an Zallickerweert, oostwert 
an der kercken lant, suydwert an den Poel, weerdich onder hen beyden 
omtrent twee ofte derdehalf hondert pond sjaers; item dat goot to Spoelde, 
omtrent 20 mergen lants, bepaelt gelijck Bockhorster weert voorgen., weerdich 
wesende jaerlix omtrent L pont; item dat goet tot Schonenberch, gelegen in 
den kerspel van Oelst, jaerlix omtrent weerdich wesende 20 r. guld., gelegen 
oostwert der marcken van Wijngarden, suydwert na Metten gate, westwert na 
der weteringe, noortwert na Hamerden; item die thiende ende hoff te 
Haveninckhem, gelegen an Ulsen, oostwert op der Vechte, voort alom in 
onlande, tot Zutphenschen rechten, ontfinck 

Willem van Bockhorst, ritter, 11 Martii 1474. 
Wilhem van Bockhorst beleent, 9 Junii 1544. Maer versueckende oick beleninge met der 

thienden over Hattemer enck, streckende na Dornspyck, wort hem sulx geweygert, 
omdat men bij den leenboecken bevindt, als Willem van Bockhorst, ridder, denselven 
thienden te leen ontfangen heeft, dat hem hertog Carl van Bourgongnen domaels in 
gebruyck gehadt, ende die hertogen noch in gebruyck geholden hebben. 

Idem vernijt eedt, 25 Februarii 1557. 
Johan van Bockhorst, erve sijn es vaders Willems, 8 Maii 1568. Floris van Bouckhorst, erve 

sijnes broders Johans, 12 Aprilis 1580. Otte van Buckhorst, erve hares broders 
Floris, beleent, 27 Novembris 1587. 

Jacob van Wijngerden, heer to Wijngerden ende Ruychbroick, haer oom, is momber. 
Florentina van Bockhorst, huysfrou Johan Sloots, drosten to Vollenho, erve harer suster 

Otte, beleent, 30 Maii 1594. 
Mechtelt Sloot, huysfrou Borcharts van Oer, erve harer moder Florentinae, beleent, 13 

Septembris 1613. 
Lambert Beernt van Oer, heer tot Sallick, erve sijnner moeder Mechtelt Sloet, beleent, den 6 

Augusti 1640. 
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28. ODECK. 

Het dorp Odeck, met allen sijnen rechten end tobehoren, van graeff Reinold van 
Gelre in pandschap ontfangen bij 

Hubert van Vianen, ridder, voor een half duysent ponden cleyner penningen, a°. 1330. 
Die vrou van Brederode crigt uutstel heur leen t'ontfangen, a°. 1403. Johanna vrou van 

Brederode noch uutstel, a°. 1403. 
Walraven heer to Brederode, Johanna voorn. ende Henrick heer van Vianen erven op 

Reinolt, Walravens ende Johannae soon, heeren to Brederode, Vianen ende van der 
Ameide, alle alsulcke leene als sij van den hertog van Gelre te holden plegen, a°. 1429. 

Die heeren van Vianen holden te leen dat halffdorf van Lexmonde ende dat dorp van 
Oedewick, ten onversterflicken erfleen, losbar as boven. Reiner heer van Brederode erft 
op sijnen soon 

Walraven heer to Brederode dat dorp ende herlicheyt van Odewick, met allen sijnen 
tobehoor, hoge ende lege, te water ende te lande, to Zutphenschen rechten, 8 Martii 
1530. 

Reiner heer to Brederode, erve sijnes vaders Walravens, ontfengt het dorp, kerspel ende 
heerlickheit van Oedijck, in den Neder-sticht van Utrecht gelegen, 5 Maii 1532. 

Idem laat eed vernijen Frans van Brederode bast., 9 Februarii 1549. 
Henrick heer tot Brederode, erve sijnes vaders Reinolts, beleent, 25 Sep- . tembris 1557. 
Gertrud van Bronchorst ende Batenborch, vrou tot Vianen, erve Henrix voorn., maeckt dit 

leen bij testament 
Walraven heer to Brederode, 8 Decembris 1591. 
Idem maeckt dit leen op wijlen sijnes broders Floris outsten soon, oyck genoomt Walraven, 

10 Junii 1600. 
Walraven heer to Brederode, vrijheer van Vianen, burchgreeff tUtrecht, heer van Ameyde, 

Noordelois etc., beleent volgende de voors. makinge, 18 Octobris 1615. 
Idem maeckt dit sijnen broder Hans Wolphert van Brederode, heer van Cloetingen, Haeften, 

Herwinen, etc., so hij sonder echte gebeurt affsterft, 8 Septembris 1618. 
Hans Wolphart van Bredenroode, erve sijnnes broeders Walraven, beleent, den 18 Martii 

1629. 
Idem sijnne dispositie geapprobeert, den 3 Julij 1637, 12 Junij 1639. 
Henrick van Brederode, erve sijnnes vaders Hans Wolphert, beleent, den 4 Junij 1657. 
Idem laet sijnne dispositie approberen, eodem die. 
Wolphart van Brederode, onmundich, erve sijnes broeders Hendrick, beleent, den 30 

October 1660. 
Vroulijn Hetwich Agnes van Brederode, erve haeres broeders Wolphart, beleent, den 2 

October 1683. 
Carel Emilius borchgrave van Dona als erfgenaem onder beneficie van inventaris van 

Hetwich Agnes froulijn van Brederode beleent, den 24 Decemb. 1685. 
Simon Hendrick regerende graeve ende edeler heer ter Lippe wegens desselfs gemalin 

vrouwe Amelia geboren borchgravinne van Dona, 
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als outste dochter van vrouwe Sophia Theodora van Brederode, die outste dochter was van 
Hans Wolphert van Brederode, beleent, den 

13 Augusti 1687. 
Frederick Adolf regerende graef van der Lip, erfgenaem sijns moeders Amelia, beleent, den 

17 May 1700. 
Simon Hendrik Adolf regerende graef van der Lip, erfgenaem sijns vaders Frederik Adolf, 

beleent, 17 Julij 1719. 
Idem draegt dit leen op aen 
Reinhard Vincent graef van Hompesch, die daer weder mede beleent is, 30 Oct. 1725. 
Idem draegt dit leen op aen de 
Staten van Holland en Westvriesland, die daer weder mede beleent sijn, 1 Febr. 1726. 

Hulder Theodorus Marinus Juinbol. 
Frederik Hendrik van Wassenaar, nae dode van Philip Jacob van den Boetzelaar, als 

gekoren sterfman of hulder namens de Staten van Holland en Westvriesland beleend, 
7 April 1782. 

Frederik Hendrik van Wassenaar tot Spanbroek, nae dode van Fredrik Hendrik van 
Wassenaar, als gekoren sterfman of hulder beleend, 14 Sept. 1782. 

 

29. LEXMONDE. 

Het dorp Lexmonde, met allen sijnen rechten end tobehoren, met den dorpe 
Odeck van graeff Reinold in pandschap ontfangen bij 

Hubert van Vianen, ridder, a°. 1330. 
Reiner heer to Brederode, erve sijnes vaders Walravens, het halve dorp ende kerspel van 

Lexmonde, met der herlicheit ende allen anderen sijnen tobehoren, tot 
Zutphenschen rechten, 5 Maii 1532. 

Verder als 28. 

30. LEXMONDE. 

Dat huys tot Kiellenschesse met sijner hofstat, timmeringe ende aller 
tobehoringe, gelegen tot Lexmonde des heeren gericht van Vianen ende den 
Goy, butendijcks ter Leckenwaert; ende 72 hoeve lants, die daer boven naest 
gelant is, buten- ende binnendijx, streckende van den dijck tot den Rijpka to, 
ende beneden naest lant is Arnt Willemsz. met eygendom buten- ende 
binnendijx, ende beneden naest lant is Sweder van Voorn butendijx met eener 
hofstat, die hij hout van den heer van Vianen ende van Goy, ende binnendijx 
Willems selvers erfgenamen, overgegeven an hertog Willem bij 

Gijsbert heer van Vianen ende van der Goye, 25 Maii 1388.  
Reiner heer to Brederode, erve sijnes vaders Walravens, ontfengt dat huys ende hoffstat te 

Killensteyn, met allen heuren tobehoor, so wie die van alts gelegen sijn to Lexmonde, 
tot Zutphenschen rechten, 5 Maii 1532.  

Verder als 28. 
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31. LEXMOND. 

Dat huys tot Blomendael ende 10 mergen lants daert op staet, met der hofstat, 
gelegen tot Lexmonde in de Lake, in des heeren gericht van Lexmonde, met 
tween mergen lants naest gelant and' ander sijde, ter Leckenwaert, overgegeven 
an hertog Willem bij 

Gijsbert van Vianen ende van den Goye, a°. 1388. 
Reiner heer to Brederode, erve sijnes vaders Walravens, ontfengt dat huys ende hofstat to 

Blomendael ende 10 mergen lants, daerbij ende om gelegen, in den gerichte van 
Lexmonde, tot Zutphenschen rechten, 5 Maii 1532. 

Verder als 28. 

32. LAKEVELT. 
Een hofstat, die gelegen is op Lakervelt ende geheiten Johans hofstede van 

Lakervelt, met eener halver hoeven lants daer dieselve hofstede in gelegen is, van 
den dijck ingemeten aftewert die Kacluert, daer an d'een sijde naest gelegen is 
een hoeve lants gelegen an de Molen-hove tot Merckertwaert, ende an d'ander 
sijde naest lant is Gerrit van Avont met lant, dat hij houdt van den heer van 
Vianen ende van den Goye voorn., tot Lexmondewart, overgegeven an hertog 
Willem bij 

Gijsbert heer van Vianen ende van den Goye, a°. 1388. 
Reiner heer to Brederode, erve sijnes vaders Walravens, ontfengt een hofstat op Lakevelde 

geheiten Johans hofstat van Lakevelde, met eener halver hoeven lants daer dieselve 
hofstat in gelegen is, in den gericht van Lakevelde, tot Zutphenschen. rechten, 5 Maii 
1532. 

Verder als 28. 

33. HARDENBROECK. 
Dat huys to Hardenbroeck, met 4 mergen lants, gelegen in den Nedersticht van 

Utrecht, tot Zutphenschen rechten, geerft van 

Reiner van Brederode op sijnen soon 
Walraven heeren to Brederode, 8 Martii 1530. 
Reiner heer to Brederode, erve sijnes vaders Walravens, 5 Mali 1532. Verder als 28. 

34 VIANEN. 
Dat huys te Vianen met 16 mergen lants, tot onversterflicken erfleen ontfangen 

bij 
Johan heer to Culenborch, a°. 1423. 
Gerrit heer to Culenborch, Weerd ende Ewick beleent, a°. 1453. 
Floris van Pal1ant Erardssoon, onmundig, laet eed vernijen Gerhard van Culenborch 

Melchiorssoon, 25 Novembris 1514. 
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Idem laet eedt vernijen Joachim van Heumen, 16 Aprilis 1556.  
Idem laet eedt vernijen Derck van Brakel, 5 Decembris 1581.  
Idem geexcuseert vant leste placat, 16 Augusti 1594. 
Floris graeff van Culenborch, erve sijnes vaders Floris, beleent, 5 Octobris 1598. 
Idem tucht sijn gemalin Catrin gravin ten Berg, 11 Julii 1606. Idem laet sijnne beslooten 

dispositie approberen, den 15 Meert 1629. Philip Theodor grave van Waldeck Pirmont 
Culenborch als eenige ende universeel erffgenaem ex testamento van sijn oom Floris 
grave van Culenborch beleent, 31 Julij 1639. 

Idem laet sijnne houwelixe vurwarden met vrouwe Maria Magdalena graeffinne van Nassau 
opgericht approberen, den 8 Sept. 1639. Hendric Wolraet grave van Waldeck Piermont 
ende Culenborch, onmundich, erve sijnnes heer vaders Philip Theodor, beleent, den 
27 Mey 1646. 

Georch Frederick graeve toe Waldeck Piermont ende Cuylenborch, erve sijnes neven 
Hendrick Wolraet, beleent, 27 October 1664. 

Idem laet sijn besloten dispositie approberen, den 13 Julij 1678. 
Idem laet approberen de transactie den 6 September 1684 ingegaen met Georch Ludwich 

graeve van Erbach ende Amilia Catharina gravinne van Erbach, geboren gravinne van 
Waldeck Piermont ende Culenborch, den 30 September 1687. 

Idem laet sijn besloten dispositie approberen, den 31 Oct. 1689. 
Louisa Anna vorstinne tot Waldeck, graevinne tot Piermont, Culenborch etc., erve haeres 

vaders Georch Frederick vorst tot Waldeck etc., volgens desselfs testamentaire 
dispositie beleent, den 18 Sept. 1693. 

Ernst Frederik hartog to Saxen, na dode van vrouwe Louisa Anna, erfgenaem 
fideicommissair sijns grootvaders Georg Frederik furst van Waldeck, beleent, 13 Sept. 
1714. 

Idem draegt dit leen op aen de Staten des quartiers van Nijmegen, die daer weder mede 
beleent sijn, 28 Mey 1720. 

Deselven dragen dit leen op aan Willem Carel Hendrik Friso, bij der gratien Gods prince van 
Orange en Nassauw etc, die daar weder mede beleend is, 16 Aug. 1749.  

Willem V, bij der gratien Gods prince van Orange en Nassauw etc., minderjarig, na 
overlijden van desselfs heer vader Willem Carel Hendrik Friso, beleent, 6 Novemb. 
1752. 

Idem, meerderjarig geworden, laat eed vernieuwen, 18 Aug. 1767. 
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35. BOESINCHEM. 
Die weerde tot Boesinchem, met heuren anvallen butendijcks ter Leckenwert 

ende in der Lecken oft geviele, met den thienden van den weerde, geheiten die 
Roide thiende, met heuren tobehoren, tot een Zutphens leen opgedragen_ bij 
heer 

Alart heer van Buren op sijnen soon Johan van Buren, a°. 1403. 
Idem tuchtigt sijnen vader, a°. 1403. 
Elisabet van Buren, huysfrou Gerhards van Culenborch, heeren tot Weerde, erve hares 

vaders Johans, 20 Septembris 1442. 
Jasper heer to Culenborch Gerhardssoon, erve sijner moder Elisabet, beleent, a°. 1452. 
Idem, a°. 1470. 
Idem, 3 Julii 1474. 
Anna van Culenborch, vrou ten Weerde, weduwe tot Pallant, erve harer olderen, bij 

susterlicker scheiding beleent, 27 Junii 1527. Erard heer tot Pallant, erve sijner moder 
Anne, 13 Aprilis 1530.  

Idem set Cornelis van Eck tot hulder, 16 Septembris 1533.  
Floris van Pallant, onmundig, erve sijnes vaders Erards, laet eed vernijen 
Gerhard van Culenborch Melchiorssoon, 25 Novembris 1543.  
Idem laet eed vernijen Joachim van Heumen, 16 Aprilis 1556.  
Idem laet eed vernijen Dirck van Brakel, 5 Decembris 1581.  
Verder als 34. 

36. BOESINCHEM. 

Een deel der heerlicheyt van Boesinchem, so dat gelegen is tuschen den lande 
van Culenborch ende deser bepalinge, angaende niet den eenen eynde an den 
Bischopsgrave, streckende so voort an Boesinchemer koele, die Broeckstege 
op, den Hoevel to, ende van den Hovel die Nijestege uut an den Beyer to, voort 
van den Beyer tot Texhofstede to, voort eenen grave op, daer die heer van 
Culenborch an d' een sijde ende Johan Remboltssoon an d' ander sijde gelant 
sijn, opstreckende an den Gronen weg, so voort den Gronen weg op an den 
Leckdijck, ende van den Leckdijck so rechtevoort uut in die Lecke, tot 
Zutphenschen onversterflicken leensrechten opgedragen bij heer 

Willem van Buren op 
Noyden van Spijck, ende van denselven Noyden voort op  
Johan heeren van Culenborch, ter Leck ende ten Weerde, a°. 1433. 
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Een hofstat geheiten Spirincks hofstat, gelegen in den gericht van Boesinchem, 
haldende omtrent 3 mergen ter goeder maten, boven naest gelant Ernst van 
Tiel ende beneden Gerit van der Molen, tot Zutphenschen rechten ontfinck 

Hubert Willemssoo n, a°. 1464. 
Idem als erve sijnes vaders Willems, Jan Splinterssoon, draegt dit op 
Gerrit van der Molen, ende diewijl hij, Gerrit, van andere leenen man is, so heeft hij hiervan 

Gye van der Molen tot hulder gesat, a°. 1470. 
Idem, Henrickssoon, vernijt eedt, 17 Octobris 1473. 

37. BOESINCHEM. 

Dat huys tot Zeelmonde, met 5 mergen lants bij den voors. huyse end heuren 
tobehoren, in den kerspel van Bosinghen gelegen, tot eenen Zutphenschen 
leene ontfinck 

Ghie van der Weyden, end tuchtigt daeran sijnes soons wijff Catrin, heer Sweders dochter 
van Weerdenborch, a°. 1402. 

Ghie van der Weyen, erve sijnes vaders Ghien, transporteert op 
Balthazar van Buren dat huys te Vredesteyne niet 5 mergen lants bij den voors. huse 

gelegen, met heuren tobehoren, in den kerspel van Boesinchem; beheltlick sijner 
vrouwen Catrin van Weerdenborch hare tucht; hieraff is man geworden Arnt van 
Lyenen, want Balthazar eens man is, a°. 1404. 

Johan heer to Culenborch bij transport Balthazars voorn. ontfengt dat huys te 
Vredensteyne met der haefstat ende met 5 geweren lants, a°. 1433. 

Gerrit heer to Culenborch, Weerde ende Ewick beleent, a°. 1453. Johan van Vianen,  
ritter, dit sijnen naturlicken soon 

Claes in hilixvorworden metgegeven hebbende, erft dieselve sulx op sijnen soon 
Johan van Vianen, diewelcke claegt, dat in sijnen onmundigen jaren bij versuym sijner 

momberen die leenheer Jasper heer van Culenborch tselve leen vercoft hebbe tegen 
reden an heern Cornelis van Bergen; diewijl dan die heeren van Culenborch die 
heerlicheit Culenborch, daer dit goet Vredensteyn annex to is, oyck hebben versuymt 
te verheffen, so erhelt Johan van Vianen beleninge van hertog Carl met Vredenstein 
als overleenheeren, met bescheyt, als die heer van Culenborch sijner leenen halven 
sich met den hertog verdraecht, sal Vredestein weder an hem versocht werden, 6 
Octobris 1519.  
Hier staet: een hofstat geheiten Vredenstein met 10 mergen lants daeran gelegen, 
geheiten die geweren, ende anderen tobehoren, tsamen in den kerspel van Zuelmonde 
gelegen. 

Elisabet van Culenborch, opgedragen hebbende voortijts dat huys to Vredenstein met der 
hofstat ende 5 mergen lants op 
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Floris van Culenborch, noch onmundig, Erardssoon, laet dieselve daervan eed vernijen 
deur Gerard van Culenborch Melchiorssoon, 25 Novembris 1543. 

Verder als 34. 

38. CULENBORCH. 

Die borch tot Culenborch, een apen huys, tot Zutphenschen rechten an graef 
Reinold van Gelre vercoft erflick bij 

Hubert van Bösinchem, met believen sijnes ooms Sweders ende broders Splinters, voor 
honden hollantscher penningen, daertegen hem die grave voorn. in pandschap 
gedaen sijne goeder bij Lexmonde ende Lanxmeer gelegen, met C pond munte voors. 
te lossen, a°. 1280. 

Hubert Schenck van Culenborch versueckt sijn broick ende lant bij Lanxmere ende st. 
Marienweert te leen t' ontfangen, diewijl hij onseker was met wat titul sijne 
voorolderen sulx beseten hadden, a°. 1315. 

Idem bekent te leen ontfangen te hebben die stat van Culenborch, die heerlicheit, gerichte, 
hoge ende lege, met allen den vesten, die sij nu heeft ende namaels vercrigen mag, 
ende allen heuren tobe-horen, als gelegen is tusschen Codden ende Grunen weg, 
ende dien weg mede ingenoomt, te Zutphenschen leen, met een ponde te 
verhergewaden, te houden ende besitten in deser manieren, dat die leenheer met der 
stat als voors. ende heuren tobehoren sich behelpen sal, ende die geopent hebben 
tegen allen die leven, nyemant uutgeset, so duck alst orber ende noot is, a°. 1339. 

Hubert heer van Culenborch ontfinck alle alsulck slot, heerlicheide, lande, lude, thiende, 
erve, thins, hoge ende lege, in natten, in drogen, binnen- ende butendijx, met allen 
heuren tobehoren als die gelegen sijn, tot eenen Zutphenschen leene, a°. 1402. 

Idem tuchtigt sijn moder Beerte, a°. 1403. 
Idem schrijft den hertog sijn raedschap op, 3 Junii 1409. 
Idem schrijft sijne leenen ende manschap mede op, eodem anno. 
Johan heer to Culenborch beleent met der herschap ende herlicheiden daerto gehorende, 

voort met alsulcken lande ende thienden als hij in den Broick ende to Lanxmeer 
liggende heeft, oostwert angaende to Kordenoirde in der Lecke, streckende langs dat 
gericht van Boesinchem tot des Bischops grave to, suydwert langs des Bischops grave 
tot des Greven dam to, van des Greven dam voort langs den alden Bischopsgrave, die 
gelegen is achter an der heeren velt van Marienweerde, tot den Boelkensgrave to, van 
den Boelkensgrave voort streckende lanx den Beesder weg tot den Voornschen broeck 
to, noortwert angaende weder to Kordenoirde langs de Lecke tot den Gruenen weg to, 
gelegen beneden bij Rijpersloot, den Grunen weg langs streckende in eener weteringe 
geheiten den alden Redinchem, den alden Redinchem langs in den Culenborger vliet, 
gelegen voor den Diefdijck, ende langs den Vliet streckende westwert weder an dat 
Voornsche broeck, uutgescheiden erve, thienden ende thinse binnen der bepalinge 
voors. gelegen, dat hij van den Domproost ende den proist van Aldenmunster 
t'Utrecht te leen helt, tot onversterflicken erfleen, a°. 1423. 
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Gerrit heer to Culenborch ontfinck die borch ende stat to Culenborch met allen sijnen 
tobehoor, voort alsulck lant ende thienden als hij in den Broick ende tot Lanxmer 
liggende heeft, a°. 1441. 

Idem, transporterende sijnen soon Jasper eenige andere leenen, weygert sich dit t' 
ontfangen, a°. 1470. 

Elisabet van Culenborch, gravin van Hoochstraten, weduwe, beleent, 13 Junii 1542, mitz 
heuren hulder Gerrit van Culenborch ende van Ryssenborch, haren bastartoom, als 
erve hares vaders Jaspers. 

Eadem, dit met 6 andere leenen eertijts overgegeven hebbende an 
Floris van Pallant Erardssoon, laet dieselve eed vernijen deur Gerhard van Culenborch 

Melchiorssoon van der borch ende stadt to Culenborch; dat lant ende herlicheit is 
gelegen ende bepaelt, oostwert angaende an dat overste eynde van der Weytsche stege, 
royrecht op in der Lecken, met den stroom van der Lecken neven den lande van 
Culenborch, so verre als die herlicheit van Culenborch gaet, ende streckt tot den 
Groenen weg to, gelegen bij Rijpersloot, den Groenen weg langs, enz., 25 Novembris 
1543. Ter naester beleninge sal angaende d'openinge des huses ende stat versien 
werden. 

Idem crigt vertich van sijn suster Elisabet, gemalin Joosten graven to Holsteyn, 
Schouwenburch und Sternenburch, beer to Gemen, op alle hares vaders 
nalatenschap, 17 Septembris 1561. 

Idem crigt gelijck vertich van sijn suster Margriet, huysfrou Johans van Merode, bannerheer 
van Perveis, heer to Ridderkercken, 27 Novembris 1563. 

Idem laet eed vernijen Dirck van Brakel, 5 Decembris 1581. 
Floris grave van Culenborch, vrijheer van Pallant, Wittem ende Weerde, heer van der Lede, 

Lienden, Kentzwilre, Engelsdorp, Wildenborch, etc., erve sijnes vaders Floris, beleent, 
5 Octobris 1598. 

Hendrick Wolraet grave van Waldec Piermont ende Culenborch, onmundich, beleent, den 27 
Mey 1646, als erve sijnes vaders Philip Theodor. 

Maria Magdalena graefinne van Waldeck Piermont ende Culenborch, douagiere, geboren 
graeffinne van Nassau, ende Georgh Frits ende Walraet, gebroeders, graven van 
Waldeck, doen seecker accort, ingegaen over het testament van hoochloffl memorie 
Philips Theodor, in sijnnen leven grave van Waldeck Piermont ende Culenborch, van 1 
Februarij 1646, approberen, den 28 Mey 1646. 

Georch Frederick graeve van Waldeck Piermont als erve sijnes neven Hendrick Wolraet 
beleent, den 27 October 1664. 

Idem, veltmarschalck der Vereenichde Nederlanden, vermeerdert dit leen met het slot ende 
casteel, sooals hetselve op een allodiale gront tegenwoordich staet, ende gelegen is 
buyten de veste aen de noort-sijde der stat Culenborch, ende is daermede beleent, den 
9 November 1676. 

Idem laet registreren een resolutie van het Hoff, dat de leenbrief sal geformeert worden 
sonder bijvoeginge van het woort: gehoorsaem te sijn, eodem die. 

Verder als 34. 
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39. CULENBORCH. 

Dat goet met namen op dat Rietvelt, 15½ hove ende 3 mergen lants, daer boven 
naest gelant is die Lanxmaerstege ende Lanxmaer weteringe, beneden die abt 
van sante Marienweerde; item in dat Cortehoven, houden 8 hoven ende 5 
mergen, daer boven naest gelant is Huberts wijff van Mauderich, beneden die 
Lange meer; item in de Cortaventuer, helt eene hove, 5 mergen, daer boven 
naest gelant is die Vreedstroestege, beneden die Corterodenbergerstege; 
hieran is getuchtigt vrou 

Yolente van Gaesbeeck, vrou van Culenborch, a°. 1405. Johan van Rossem erft op 
sijnen soon 

Johan van Rossem die hofstat van Katzhage met 10 mergen lants daeran gelegen, ende met 
allen alsulcken erve, manleenen ende manschappen als tot der voors. herlicheit 
behorende is van alts, met den thienden int Vredstroe ende opt Rietvelt, met eggen, 
eynden ende bepalinge, so als die in den lande van Culenborch gelegen ende bepaelt 
sijn, tot Zutphenschen rechten tot eenen goeden onversterflicken erfleen te 
verhergewaden niet eenen ponde, anno 1470. 

Idem, 15 Octobris 1473. 
Idem vernijt eedt, 9 Julii 1481. 
Johan van Doeyenberch bij transport Johans voorn. ontfengt die hofstat Katzhage met 10 

mergen lants daeran gelegen, ende die mannen van leen behelt Johan van Rossem; 
beheltlick Alitten Willem Gerritsdochter, Herman van Doyenberchs weduwe 1), an der 
gerechter helft haer tucht; ende Johan van Doyenberch sal na sijner moder doot sijn 
en broder Peter uutrichten 237½ gold. churf. g., 30 Septembris 1486. 

Johan van Rossem vernijt eedt, .a°. 1492. 
Johan van Doyenberch ontfengt als boven, a°. 1492. Hier staet: dat hij sijnen broder Peter 

ende suster Lijsbet, huysfrou Goossens van Cuyck Janss., na moder doot elck 237½ 
goltg. geven so sij dan leeft, so nit, sal hij haren erven alleen 1183/4 goltg. geven. 

Gerard van Culenborch van der Weteringe tot behoeff des convents binnen Culenborch 
geheiten Mariencroon bij transport Johans voorn., 1 Augusti 1514. 

Willem Hinckert, richter t' Arnhem, vernijt eed van wegen des convents, 11 Septembris 
1538. 

Idem vernijt eedt, 22 Junii 1544. 
Idem, 9 Junii 1556. 
Reiner van den Sande, Doctor, als hulder na dode Willems voorn. van den convent van ste 

Mariencrone binnen Culenborch, van der derden regalen st. Francisci, ontfengt die 
hofstat van Catzhage met 10 mergen lants daeran gelegen ende met allen heuren 
tobehoor, uutgescheiden die mannen van leen tot derselver hofstat gehorende, die 
Johan van Rossem an sich selven beholden heeft, 4 Maii 1566. 

Cornelis Thonissoon, hulder na dode Reiners, beleent, 28 Aprilis 1582. 

1) Volgens een latere akte de moeder van Johan. 
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Hubert Cornelissoon; hulder na dode sijnes vaders voorn., beleent, 12 Junii 1613. 
Hubert Cornelissoon van Diemen, secretaris der stad Culenborch, volmechtig des convents, 

crigt bevestiginge eener. beslotenen make, 12 Juli 1622. 
Capitein Lodewick Plettenburgh beleent, den 1 Febr. 1651. Everhardt van Plettenburgh, 

onmundich sijnde, beleent, den 2 Junij 1656 1). 
Willem van Plettenburgh laet seeckere deylonghe de dato den 30 Oct. 1650 gemaeckt 

approberen 2), den 3 Junij 1656. 
Reinolt van Plettenborch uyt cracht van aevergiften ende daertoe gepasseerde volmachten 

van Jan Hartken ende juffer Florentia van Plettenborch, echteluyden, ende van juffer 
Sophia Eerentreyter, weduwe van Lodewijck van Plettenborch, met de helfte van 
Catshaegen, voor de Santpoort in de polder genaemt Achter 't Band gelegen, beleent, 
den 25 Mey 1669 3). 

Idem geeft dit leen over ende is daermede weder beleent 
Gerret van Osch, den 28 Junij 1669. 
Hendrick Cornelissen van Werckhoven, erve sijnes ohems Gerret van Osch, beleent, den 20 

Mey 1674. 
Georch Frederick graeve van Waldeck Piermont ende Cuylenborch etc. beleent, gelijck 

hetselve leen door dode van Huybert Cornelis van Diemen, luider van de susteren van 
Mariecroon, vacant geworden is, den 29 Julij 1679. 

Alexandrina van P1ettenborch, getrout aen Nicolaes Maximiliaen de Voocht, beleent 4), den 
16 November 1680. 

Hendrik van Werkhoven draegt op de helft aen 
Jannigje Willems van Stuyvenberg 5), die daer weder mede beleent is, 2 September 1706. 
Deselve laet haer open dispositie approberen, 10 Sept. 1706. 
Lodewijk Hendrik Steyger cum sororibus verkrijgt consent om te procederen op vijf morgen 

boulants, de Catshage genaemt, bij Georg Frederik Etling in besit wesende, 26 Jan. 
1713. 

George Frederik Etling laet approberen de koop den 28 Decemb. 1692 ingegaen met 
Nicolaes Maximiliaen de Voogt en Alexandrina van Plettenborg, egtelieden, van de helft 
deses leens, en is uit kragt van dien daermede beleent, 21 Maert 1719. 

Ernst Lodewijk, Frederick Albertus, Anna Hendrietta 6), Jacoba Catharina, Philip Lodewijk, 
Johan Arnold en Louisa Charlotta 7) Etling, erfgenamen haers vaders Georg Frederik, 
beleent, 11 Mey 1726. 

Deselven dragen dit leen op aen 
Hendrick van 0sch, die daer weder mede beleent is, eodem die. 

 
1) Door zijn oom Willem (Leenakte). 
2) Tusschen Willem, Lodewick, Frederick, Jacomina, Catarina en Flora (Leenakte). 
3) Uit deze akte blijkt dat Lodewijk, Willem en Florentia kinderen zijn van Jan v. Pl., dat Everard 

de zoon is van Lodewijk en Reinold de zoon van Willem. 
4) Soodaenige gedeelten als sijn huysvrouwe heeft (Leenakte). 
5) Weduwe van Niclaes van Rooyen. 
6) Gehuwd met Johan Marrijn van Driesch. 
7) Gehuwd met. Johan Visscher (Leenakte). 
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Neeltje van Soelen, weduwe boedelhouderse en lijftogterse van Hendrik van Os, na dode 
haers mans beleent, 22 Decemb. 1733. 

Huybertje van Os, erve harer ouderen en uyt hoofde van geapprobeerd magescheyd 1), 
beleend, 7 Junij 1742. 

Nicolaas van der Werff uyt kragt van testament en dode sijnes moeys Huybertje van Osch 
beleend, 15 Maart 1753. 

Idem laat sijn open testament approberen en registreren, 18 December 1764. 
Idem sijn open testament van den 24 Aug. 1768, 14 Sept. 1768. 
Idem laat aproberen en registreren een authenticq extract uyt sijn open testament van den 

3 Junij 1780, 14 Junij 1780. 
Clasina Schep 3), erfgename testamentair van haar oom Nicolaas van der Werf, beleend, 19 

Septemb. 1789. Hulder Jan Lutz. 
Eadem steld nae dode van Jan Lutz tot hulder Christiaan Hendrik Coeleman, 1 Maart 

1792. 

Afgesplit van 39. 39 § 1. CUYLENBORG. 

De helft van de helft en also een vierde part van de hofstad van Catshagen en 
van tien morgen lants daeraen gelegen, met allen sijnen toebehoor, 
uitgenomen de mannen van leen, die Jan van Rossum voor sig self 
behouden heeft, in de graefschap Cuylenborg, voor de Sandpoort, in de 
polder genaemt Agter het sand gelegen, als een bijsonder leen en afgesplit 
van de gehele helft ten Zutphense regten leenroerig. 

Lambert van Stuyvenberg vermogens renversal van sijn suster Jannigje Willems van 
Stuyvenberg 3), alnu geregistreert, beleent, 18 Maert 1719. 

Idem laet approberen seker contract of dispositie testamentair den 12en deses opgerigt 
tussen hem ter eenre en Annigje van Royen en Maria van Royen, wed. Hendrik 
Janssen van der Pijl, ter andere sijde, eodem die. 

Maria van Royen, wed. Hendricus van der Pij1, erfgenaem haers ooms Lambert van 
Stuyvenberg, beleent, 20 Julij 1720. Deselve laet haer opene dispositie approberen, 18 
Junij 1733. 

Deselve, laetst wed. van Cornelis van Rijven, draegt dit leen op aen 
Wilhem Knobbout, die daer weder mede beleent is, 21 Julij 1735. Maria Knobbout, 

erfgenaam haars vaders Willem, beleend, 15 Octob. 1767. Hulder Hendrik Jan van 
Ga1en, haar man. 

Eadem draagt dit leen op aan 
Cornelis Coo1, die daar weder mede beleend is, eodem die. 
1) Tusschen Maria van Os, weduwe van Nicolaes van der Werff; Huibertje van Os; Nicolaes van 

Liefland, gehuwd met Antonia van Os, en Aletta, dochter van Willem van Os, kinderen en 
kindskinderen van Hendrik van Os. 

2) Weduwe van Lambertus den Dijker (Leenakte). 
3) Van 7 Sept. 1706. 
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Maria Francisca van Werkhoven laat aproberen en quoad clausulas concernentes 
registreren 't testament met wijlen haar man Cornelis Cool den 1 Febr. 1770 
opgerigt, 10 Octob. 1775. 

Eadem uyt dien hoofde met dit leen beleend, eodem die. 
Deselve laat haar besloten testament van den 30 Septemb. 1775 approberen, eodem die. 
Eadem draagt dit leen op aan 
Adam van der Linden, die daar weder mede beleend is, 15 October 1779. 
Jan van der Linden, erfgenaam sijns broeders Adam, beleend, 28 Maart 1787. 
Denselven draagt dit leen op aan  
Willem Jacob Renaud, die daar weder mede beleend is, eodem die. 

Afgesplit van 39. 39 § 2. CUILENBORG. 

De helft van de helft ende also een vierde part van de hofstad van Catshagen en 
van tien morgen lants daer-aen gelegen, met allen sijnen toebehoor, 
uitgenomen de mannen van leen, die Jan van Rossum voor sig self behouden 
heeft, enz., als een bijsonder leen ten Zutphense regten leenroerig. 

Gerrit van Royen, erfgenaem sijns moeders Jannigje Willems van Stuyvenberg, beleent, 20 
Febr. 1720. 

Idem draegt dit leen op aen 
Johanna van Werkhoven, die daer weder mede beleent is, 11 April 1726. Hulder Antony 

van Spithoven, haer oom. 
Eadem stelt na dode van Antony van Spithoven tot hulder Rutger Tulleken, 11 September 

1764. 
Eadem laat haar open testament van den 27 Junij 1774 approberen en registreren, 15 

Julij 1774. 
Johannes Ignatius van Werkhoven en Maria Josepha Backer 1) laten registreren een extract 

uyt het testament van Johanna Chrisosta van Werkhoven d.d. 17 Maart 1788, 10 
Junij 1789. 

Deselven beleend met dit leen, allergestalte hetselve haarlieden door dode van Johanna 
Chrisosta van Werkhoven en vuyt kragt van desselvs testamentaire dispositie 
aangekomen is, eodem die. 

Deselven dragen dit leen op aan 
Jacobus van Lakerveld, die daar weder mede beleend is, eodem die. Idem laat approberen 

en registreren een extract uyt sijn open testament d.d. 23 Junij 1790, 1 Maart 1792. 

1) Gehuwd met Willem Egbert Christiaans (Leenakte). 
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40. CULENBORCH. 
Dat huys op de sijdc van Culenborch na Everdingen, voor een open huys tot 

Zutphenschen rechten, met eenen ponde te verhergewaden, getimmert 
ende te leen erkent bij Hubert Schenck van Culenborch, 30 Aprilis 1331. 

Die heerlickheyt in de Naelde, met allen heuren tobehoren, gelegen van der 
Weyderstegen neder tot op den grave, die om de alde poorte tot 
Culenborch geet, met der suydsijde streckende an dat Sant, met der 
noortsijden an den utersten walle ten hout wart van den cingelgrave, die 
die heer van Culenborch daer heeft doen graven, met den kerckhave tot 
Lanxmer, opgedragen bij 

Alart heer van Buren ende van Bosinchem op 
Willem van Buren Gijsbertssoon, a°. 1400. 

41. EVERDINGEN. 
3 mergen lants, met der timmeringen daerop staende, in den kerspel van 

Everdingen gelegen, daer boven naest gelant sijn die heeren van 
Aldenmunster tot Utrecht, ende beneden die kerck van Everdingen, 
streckende van der . meynte tot in der Lecken, tot Zutphenschen rechten 
ontfangen bij 

Daniel van Everdingen, in Julio 1474. 

42. BUREN. 
Die borch tot Buren, voor een open huys ende te leen erkent bij 

Otto van Buren, ridder, ende sijnen soon Alard, a°. 1398. Alart heer van Buren ende van 
Bosinchem ontfinck sijn leen, ende Willem van Buren Gijsbertssoon ontfinck oick sijn 
leen, a°. 1402, 7 Maert. 

Ende Otto van Buren heeft voor Willem gehult. 
Willem van Buren bij transport Alarts voorn. ontfengt dat huys ende borch te Buren, met 

sijnen graven ende voorburchten, met der hofsteden als die gelegen ende begraven is, 
ende met der Lingen neffens den lande van Buren, so verre als die heerlickheyt van 
Buren streckt, met den gerichten, hoge ende lege, van den lande ende heerlickheyt 
van Buren, met vischerie, vogelrie ende allen tobehoren; item dat gericht, hoge ende 
lege, met der herlicheit ende lande van Bosinchem, met der Lecken neffens den lande 
van Bosinchem, so veer als die herlicheit van Bosinchem streckt, met vischerien, 
vogelrien ende allen heuren tobehoren; elck als dat behoorlick is tot Zutphenschen 
rechten te erven op 
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sijne lijffserven, ende bij gebreck derselver op sijne naeste erven van der sweertsijden 
gecommen; beheltlick Alart van Buren sijn lijftucht ende sijnen soon Johan die 
weerde tot Bosichem, met heuren anvallen butendijx ter Lecken wert ende in der 
Leck, oft geviele, met den thienden van den weerde, geheiten die roede thiende, met 
heuren tobehoren, a°. 1403. 

42a. BUREN. 
Die Asschelremeinte thiende ende die halve Houtthiende, gelegen ter Weyde, 

met eggen, eynden ende heuren tobehoren, so die gelegen sijn in den 
lande van Buren; 

item ten anderenmael 80 mergen lants ter goeder maten, geheiten die Geren, 
gelegen in der maelschap van Malsen, in den lande van Buren; 

item ten derdemael Burenrebroeckthiende ende Luttelveldethiende, met 
eggen, eynden ende allen heuren tobehoren, wo die tsamen gelegen sijn; 
tot Zutphenschen rechten ontfangen bij 

Elisabet van Buren, huysfrou Gerhards van Culenborch, heeren tot Weerde, als erve hares 
vaders Johans van Buren, heeren tot Ewick, van hertog Arnold als een heer van 
Buren, hebbende dat lant met den sweerde gewonnen, 20 Septembris 1442. 

Jasper van Culenborch, erve sijner moder Elisabet, beleent, a°. 1452. 
Idem doet eed, anno 1462. 
Idem, anno 1470. 
Idem vernijt eed, 3 Julii 1474. 

 43. BUREN. 
In den lande van Buren op den Hoff 1 hont 17½ rode lants; item op de 

Vergerden 6 mergen ende 24 roden; op Groetvelt 3 mergen 2 roden; op 
den Bogart 4 hont 44 roden; op den Blisment 10 hont 17 rode min; in 
den Voercamp 16 hont 7 roden; item oick 5 hont lants op de Hoge toorne, 
daer boven liggen die heeren van Osenbroich ende beneden Emont van 
Soelen, tot Zutphens leene ontfinck 

Johan van den Polle, anno 1381. 
Rutger van den Polle crigt uutstel van sijne leene, die nit genoomt werden, anno 1403. 
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Een stuck lants, gelegen tot Overmalsen, in den lande van Buren, geheiten die 
Coppel, met den gcrichte meer ende min, vischerien ende thienden; item 2 
mergen lants, gelegen bij den Berge tot Overmalsen; item den Roeden weert; 
item des Papen weert; item den Moelenweert; item 4 hont lants, gelegen bij 
den Muere; item 2 mergen lants geheiten die Oudae; item 4 hont lants, 
gelegen bij den Groenenwege; item 4 hont lants, gelegen op den Sandacker; 
item een hofstat, die heer Gaverts kinder hadden van heuren recht als van 
deylinge der gemeynten; allet tot Zutphenschen rechte ontfinck 

Dirck van Buren, anno 1429. 
Oyde van Buren, huysfrou Johans van der Donc k, erve hares vaders Dirx, ontfinck een 

stuck lants to Overmalsen, in den lande van Buren, geheiten die Koppel, met den 
gericht meer ende min, vischerien ende thienden; item 2 mergen lants, gelegen bij 
den Berge tot Overmalsen, a°. 1470. 

Dirck van Buren transporteert op sijnen onmundigen broder Balthazar van 
Buren, a°. 1491. 

Idem vernijt eedt ende transporteert dit leen voort op 
Goossen van der Lawick, drost to Buren, 29 Octobris 1546. Idem vernijt eedt, 18 Martii 

1557. 
Herbert van der Lauwick als erve sijnes vaders Goossens beleent, 2 Decembris 1570. 
Maximilian van Lawick, heer to Deyl 1), vernijt eedt, verclarende die vorige beleninge sijnes 

broders Herberts deur vreese van confiscatie bij de regieringe des hertogen van Alva 
tsijnen behoeve geschiet te sijn, 17 Martii 1597. 

Idem maeckt sijner dochter Gertrud onder anderen eenen bouhoff genoomt die Coppel, 6 
Julii 1604 2). Bestedigt daerenboven die hilixnotul tuschen deselve joffrou Gertrud 
ende Willem Pinsen van der Aa opgericht 27 Julii 1608, 10 Aprilis 1611. 

Gertrud van Lawick, huysfrou Wilhem Pinsen van der Aa, bij opdragt hares vaders 
Maximilians beleent, 29 Januarii 1614 3). 

Eadem 4) laet eedt vernieuwen door oer soone Otto Pinsen van der Aa, den 15 Julij 1639. 
Eadem maeckt dit onder haere kinderen deylbaer, den 11 Februarij 1640. Otto Pinsen van 

der Aa beleent, den 25 Febr. 1653. 
Idem laet sijn lijftucht ten behoeve van Maria Magdalena van Rede 
van Renswoude ende sijne dispositie onder sijne kinderen 5)

approberen, den 13 September 1661. 
Maria Jacoba Pynssen van der Aa 6) beleend, 12 Aug. 1741. 

 
1) Zijn vrouw is Engele Ruters (Leenakte). 
2) Hij maakte een erfscheiding tusschen zijn dochters Gertrud, Margriet en Josina en de twee 

kinderen van zijn overleden dochter Anna bij Hubrecht van Rhenen, genaamd Hubrecht en 
Angela v. R. (Leenakte). 

3) In deze akte staat als huwelijksdatum opgegeven: 27 Maii. 
4) Weduwe. 
5) Genoemd worden zijn twee zoons Willem en Johan Hendrik. 
6) Douariere Leonard Taets van Amerongen (Leenakte). 
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Afgespleten van 43. 43 § 1. 

Twee margen lants, gelegen in de graeffschap van Buyren bij den Berge, tot 
Overmalsen, van het vorige leen afgespleten ende tot een besonder leen, ten 
Zutphenschen rechten leenroerich, ontfangen bij 

Johan Hendrick Pinsen van der Aa, onmundich, door Alexander Bentinck tot Aller, 
borgermeester tot Arnhem, sijnen hulder, den 4 Novemb. 1671. 

Gard Maximiliaen Pinsen van der Aa, erve sijnes broeders Johan Hendrick, beleent door 
Alexander Bentinck, hooftschout tot Arnhem, sijn momber, den 30 Januarij 1675. 

Maria Jacoba Pynssen van der Aa beleend, 12 August. 1741. 

44. BUREN. 
16 mergen lants, opgemeten van der Lingen, gelegen in • den lande van Buren in 

eenen weert neven Deyle, boven an dat overste eynde an erfnis Hubrechts die 
Wilde ende beneven erfnis Goswijns van Tuyle, heeren Gijselbrechts soon, ofte 
wie daer met recht bij geland ende geerft is, tot eenen Zutphenschen 
leensrechten ontfinck 

Agnese van Tricht, Ywans Hacken dochter, ende droech sulx op 
Arnt Pyecke, an°. 1403, mitz dat het erven sal na dode Arnts op sijnen soon Herman ofte 

opten neesten erfgename van der sweertsijde. 
Herman Pieck ontfinck alle alsulcke goet, gelegen tot Tricht in den lande van Buren, 

gelijck hie dat van hertoge Reinalt ontfangen had, a°. 1424. 
Arnt Pieck, erve sijnes vaders Hermans, ontfinck omtrent 16 mergen lants, gelegen in den 

kerspel van Tricht, in den lande van Buren, in eenen weerde, opgemeten van der 
Lingen, die Linge an d' een sijde ende Arnt van Bullick an d' ander sijde; ende 
tuchtigt daeran sijn vrou Johanna van Adricum, anno 1458. 

Idem, anno 1468. 
Idem vernijt eed, 16 Octobris 1473. 
Herman Pieck, erve sijnes vaders Arnts, 2 Maii 1487. 
Jasper heer to Culenborch bij transport Hermans voorn., 16 Julii 1504 Herman Pieck bij 

transport Jaspers voorn., erft op sijnen soon Jacob Pieck, anno 1516. 
Idem crigt dese 16 mergen, geheiten Piexweert, van der leenscherweer gevrijt, ende 

maeckt daertegen weder te leen 16 mergen 1 hont lants, gelegen in Tielreweert, in 
den kerspel van Enspyck, in den beemden, an 2 stucken, het een helt 10½ mergen 
ende 1 hont, streckende beneven de Beemdsche stege, daer dieselve Jacob an d' een 
ende Goossen Arntssoon an d' ander, eynde naest gelant sijn, het ander helt 5½ 
mergen, in denselven kerspel int Kortelant gelegen, daer 't clooster van 
Marienweerde an d' een sijde naest gelant is ende Willem van Beest an d' ander, tot 
Zutphenschen rechten, 4 Augusti 1523. 
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45. BUREN. 
3 mergen lants, in den kerspel van Tricht, in den lande van Buren gelegen, 

tuschen erve Gerrits Egenssoon an beyden sijden, die hij haldende is van den 
heere van Arckel an d' een sijde ende van den heere van Buren an d'ander 
sijde, tot Zutphenschen leensrechten ontfink 

Gerrit Egenssoon, anno 1403, 

 
Een huys ende hofstadt geheiten Reigersfort, met 12 mergen lants, in den 

lande van Buren, in den kerspel van Tricht, tot Zutphenschen rechte ontfinck 

Balthazar van Buren, heeren Johanssoon, a°. 1403. 
Henrick van Buren bij transport sijn es vaders Balthazars, die weder daeran getuchtigt 

wort, a°. 1435. 
Dirck van Buren ontfinck een hofstat geheiten Reigersfort, met 12 mergen lants, gelegen in 

Trichter maelschap, boven naest des Godshuys erve van st. Marienweerde ende 
beneden Dirck voorn., an d' een sijde die gemeyn weteringe ende an d' ander Johan 
van der Donck; item een vischerie, gelegen voor Tricht, van der Malsener slusen tot 
Vleminx hofstat to, hoven, beneden ende an beyden eynden mijns heeren genaden 
van Gelre, a°. 1442. 

Idem tuchtigt sijn vrou Jutte, a°. 1450. 
Idem, a°. 1.470; een husinge, hofstat, timmeringe, potinge ende tobehoren, geheiten 

Reigersfoirt. 
Idem van wegen sijner huysfrou Jutte van den Bogert eed vernijt, 16 Octobris anno 1473. 
Idem, anno 1491. Item een hoeve lants, liggende op Ackoy, daer boven naest gelant is die 

joncker van Culenborch, beneden Otten erven van Ackoy, streckende met eenen 
eynde an den Diefdijck, niet den anderen an de Meerstege; item 2 grintmeren, 
gelegen tot Reigersfort, streckende met eener sijde lant de weteringe van Malsen, 
ende met eenen eynde an Arnt Capperts erven ende met den anderen eynde an der 
Start; noch een kempken lants tot Salmonde, geheiten dat cleyn weyken, haldende 
omtrent 4 mergen, daer an d' een sijde naest gelant is die gemeyn straet, an d' ander 
Balthazars erven van Buren ende erve dat Rijck Floiren plagh te hebben, streckende 
met den eenen eynde an een hofstede geheiten Kopkens hofstat, ende met den 
anderen eynde an dat Heylige lant. 

Hubert van Buren, erve sijnes vaders Dirx, 21 Martii 1548. 
Idem tuchtigt sijn vrou Agniet van Buchel an een hofstat geheiten Reigersfort met sijn 

tobehoren end an 2 weydencampen geheiten die Meeren, 21 Martii 1555. 
Balthazar van Buren bij transport Huberts voorn., die sijn tucht behelt, beleent, 27 

Novembris 1570. 
Idem met sijn vrou Margriet van der Haer maken dat sij, hem overlevende, na sijnen doot 

vijff jaer tucht houden sal an husinge 
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ende hofstede, bongert, grinden ende meiren; ende dat Dirck, haerluder soon, erflick 
hebben sal husinge, hofstede, timmer, poting, . bongerden ende 't goet tot 
Reygersfoirt met allen sijnen tobehoren, gelegen tot Tricht, in den lande van Buren, 
met mannen van leen, gifte van vicarien, vischerien, grienden, thinsen, met twelff 
mergen lands daeran gelegen, 5 Maii 1612. 

Idem, na wederroepinge alle sijner vorigen makingen, maeckt ander testament over sijn 
alinge goederen onder sijnen dochteren Anna, Elia ende Isabe van Buren, 3 
Septembris 1617. 

Anna van Buren, huysfrou Fredricks de Voocht van Rynevelt, bij opdragt hares vaders 
Balthazars voorn. beleent, 22 Decembris 1617. 

Eadem tucht haren man voorn., 9 Decembris 1618. 
Elia van Buren, erve harer suster Annae, beleent, 29 Novembris 1621 . 1)

Eadem maeckt haer suster Isabeau, huysfrou Dirx van Buren, haer universele erfgename, 
ofte bij aflivigheit hare kinder in moders plaets, met beding, so Isabeau voor Elia bij 
leven hares mans Dirx sterft sonder kinder, ofte dat alle hare' kinderen sonder 
kinderen sterven, dat dan Dirck, haer swager, gesubstitueert wort in de huysinge 
ende hofstede genant Reyersfort, met bongerden, landerien ende tobehoren, 27 Maii 
1625. 

Joffer Isabeau van Buren, erve haerer suster Elia, beleent, den 2 Novemb. 1643 2). 
Adriana van Buyren, erve ab intestato haeres broeders Derck van Buyren, beleent, den 19 

November 1647. 
Huybert van Leeuw en als universeel erfgenaem ende leenvolger ab intestato van joffer 

Isabeau van Buren beleent, den 23 November 1647. 
Idem tuchticht sijn huysvrouw Gisberta van Buche1, den 28 Junij 1650. 
Idem laat sijn besloten testament approberen, eodem die. 
Bernt Ketel, erve Huybert van Leeuwen, beleent, den 28 Octob. 1653. 
Maria van Loor, weduwe, ende de voocht van de kinderen van Jan van Rossensteyn, uyt 

cracht van verwin, met consent van de leenheer gemaeckt, beleent sijnde, draecht 
hetselve leen op aen 

Willem Louys van Montfoort, die daermede beleent is, den 28 Augusti 1671. 
Diederick Heuft, heer van Fontaine Pereuse, uyt cracht van vrijwillige overgifte van 

possessie door Willem Louys van Montfoort gedaen, voorbehoudens hem de losse 
binnen drie jaren, beleent, den 7 Junij 1679.  

Willem de Vijfde, prince van Orange en Nassauw etc., beleend met dit leen, allergestalte 
sulks is gekomen door koop aan wijlen Prins Willem de Derde, glorieuser gedagte, en 
vervolgens bij successie op voors. Sijne Hoogheyd Willem de Vijfde, 18 Aug. 1767. 

1) Haar zwager Dirck van Buren doet hulde (Leenakte). 
2) Haar man is hulder (Leenakte). 



blz. 62 

46. BUREN. 

8 mergen lants, gelegen tot Tricht, in den lande van Buren, daer an d' een sijde 
naest gelant plag te wesen Johan van der Donck ende an d' ander sijde 
Willem Rolofssoons erfgenamen, geerft tot Zutphenschen rechten van 

Herman van Hoekelom op 
Jut Wannen, weduwe Rolof Gadertssoon, diet met haren soon Gadert transporteert op 
Otto van Vueren tot eenen rechten erfleen, a°. 1439. 
Ot van Asperen van Vueren ontfengt 8 mergen lants, gelegen op Tricht, geheiten die 

Arkelsche hoeve, gelegen in de Maet beneven Jans lant van der Donck, a°. 1468. 
Otto van Vueren Herbertssoon vernijt eed ende vercrigt dat dit leen erven sal op Alijt van 

Heukelom Adams dochter, ende so sij geen kinder nalaet, weder vallen op Otten 
erven, 5 Octobris 1473. 

Alijt van Heukelom, huysfrou Jans van Weerdenborch, 24 Septembris 1475. 
Dirck van Weerdenborch, onmundig, erve sijner moder Aleyt, beleent, beheltlick sijnen 

vader Johan een tucht, 15 Octobris 1481. 
Idem laet sijnen broder Johan eed vernijen, 2 Januarii 1487. 
Catrin van Vueren, weduwe Gijsberts van Giessen ende huysfrou Johans van Boemel, 

beleent, ende tuchtigt haren man, a°. 1495. 
Johan van Weerdenborch, Dircks broder, kent dit leen voor sijn nyet ende begeerde het nyet 

te verheffen, anno 1495. 
Dircksken van Weerdenborch, huysfrou Stees van Hemert, erve hares broders bij 

maechgescheyt, ontfengt 8 mergen lants, in den lande van Buren, in den gericht van 
Tricht gelegen, geheiten die Arckelsche hoeve, daer oostwert naest gelant is Loeff van 
Honseler, westwert des Heyligen cruys altar binnen Buren, noortwert den gemeynen 
Liegrave ende suydwert die Matestege, streckende an Dirck van Burens meer, 9 Maii 
1538. 

Eadem laet eedt vernijen, 4 Novembris 1538. 
Thomas van Scherpenseel bij transport sijner moder Dircksken beleent, 18 Aprilis 1550. 
Eustaes van Scherpenseel, erve sijnes vaders Thomas, ontfengt 8 mergen lands, in den 

lande van Buren, in den gericht van Tricht gelegen, geheiten die Arkelsche hoeve, 7 
Maii 1601. 

Johan van Scherpenseel, erve sijnes broders Eustaes, beleent, 15 Februarii 1613. 
Johan van Scherpenseel bij opdragt sijns vaders Johans beleent, 13 Martii 1618. 1) 

Naerder verclaringe van wederkeer 2), 7 Maii 1621. 
Jan van Scherpenseel, onmundich, erve sijnnes vaders Johans, beleent, den 30 Jan. 1655. 

Hulder Bernt van Bronckhorst 3). 

1) Zijn vrouw is Anna Canters (Leenakte). 
2) Krachtens de huwelijksvoorwaarden van 20 Oct. 1617 (Leenakte). 
3) Zijn oom (Leenakte). 
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47. ARCKEL. 
12 mergen lants, in den lande van Arckel, in den gericht van Gorinchem 

gelegen, die 6 mergen leggen after Arckel, in eener hoeven, die Arnt Piex is, 
ende die ander 6 mergen gelegen op den Beemt, in eener hoeven, die oyck 
Arnt Piex is, tot Zutphensche rechten ontfinck 

Arnt Pieck, anno 1402. 

10 £ sjaers an de helft van den huyse te Gorinchem an de nordereende gemeten, 
dat was 

Jans van Dalem, helt 
Florens van Dalem, a°. 1326. 

Die alinge graefschap, heerlickheyt ende landt van Daelhem, neffens ofte 
binnen den lande van Arckel bij der stadt van Gorinchem gelegen, met alle 
sulck recht ende actie als den coninck daeran toquam, met den landen, 
cijnssen, thienden, dijckschouwen ende andere gerechticheyden daeran 
clevende ende andere sijne tobehoorten, als in gebruyck gehadt  

Christoffel graeff to Meurs ende Serwerden, te leen uutgegeven an 
Joachim Hoppers, ritter ende raet van State, voor sonderlinge diensten, tot Gelderschen 

rechten met 15 goltg. te verhergewaerden, 23 Augusti 1568. 
Eiusdem erven crigen 3 maenden uutstel, 2 Decembris 1577. Iidem noch 3 

maenden uutstel, 28 Martii 1578. 
Iidem noch 2 maenden uutstel, 15 Julii 1578. 
Gregorius Hoppers ende metgedelingen, erve sijnes vaders Joachims, beleent, 10 Augusti 

1578. 
Anthonis van Burch 1) bij transport sijnes ooms Gregorii, onmundigh, beleent, 23 Februarii 

1594. Sijn vader Cornelis van Burch is bulder. 
Joachim Hopper s, onmundig, bij retransport Anthonis voorn. beleent met de heerlickheyt 

ende 't land van Daelhem, met landen, thinsen, thienden, dijckschouw, andere 
gerechticheyden ende tobehoren, neffens ofte binnen den lande van Arckel bij der 
stad van Gorinchem gelegen; sijn moder Anna van Oss gebruyckt tot hulder Wouter 
van Goethoven, 11 Novembris 1619. 

Idem laet sijn dispositie approberen, den 18 Junij 1675. 
Maximiliaen de Molle, commissarius van de heeren Staten van Brabant, als naeste 

erfgenaem feudael van sijn neef Joachim Hoppers beleent nae afmaecken van het 
versuym, den 11 Sept. 1675. 

Louisa Maria van Boshuysen, weduwe van Joachim Hoppers, nae afmaeckinge van het 
versuym uyt cracht van haers mans dispositie, den 18 Junij geapprobeert, beleent, 
den 5 November 1675. 

1) Bij de suster van Gregorio Hoppers voorn. geprocreeert (Leenakte). 
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Eadem laet haere dispositie approberen, waerbij deselve dit leen maeckt aen Anna Maria 
Fransoise van Grave, getrout aen Justus Philibert van Spangen, den 29 Mey 1680. 

Justus Philibert van Spangen, heer van Beysegem ende Daelem, als man ende momber 
van vrouwe Anna Maria Françoise van Graeve, uyt cracht van dispositie van haer 
moey Louisa Maria van Boshuysen beleent, den 14 Junij 1684. 

Eadem doet eet verniwen, den 29 October 1695 1). Dr. Alexander Molyart is hulder. 
Eadem draegt dit leen op aen 
Severijn Paludan, die daermede beleent is, den 14 Maert 1698. Maria Hansdogter 

Paludan 2), erfgenaem haers broeders Severijn, beleent, den 5 April 1700. 
Albertus le Grand als volmachtiger van de erfgenamen van Johanna Droste, in leven 

egtevrouwe van Severijn Paludan 3), ook van . Maria Hansdochter Paludan en andere 
erfgenamen van Severijn Paludan 4) draegt dit leen op aen 

Cornelis de Jonge van Ellemeet, die daer weder mede beleent is, den 1 Jan. 1701. 
Idem draegt dit leen op aen 
Christoffel Dinant, die daer weder mede beleent is, 15 Sept. 1718. Het Quar tier van 

Nijmegen, door 't verlaten van de vasal genoodsaekt dit over te nemen, na 
afgemaekt versuym beleent, 25 Oct. 1735. Hulder Dr. Antonis Vos. 

Hetselve draegt dit leen op aen 
Otto Roeleman Frederik van den Byland en Anna Constantia van Zevenaer, egtelieden, 

die daer weder mede beleeut sijn, eodem die. 
Carel grave van Byland, erve sijns vaders 0. R. Fred. grave van Byland en moeders Anna 

Constantia van Sevenaer, beleend, 20 Dec. 1768. Idem draagt dit leen op aan 
Gerrit Meerman, die daar weder mede beleend is, 6 Novemb. 1771. Johan Meerman, 

minderjarig, erfgenaam sijns vaders Gerrit, beleend, 23 Dec. 1772 5). 
Idem, meerderjarig geworden, vernieuwt eed, 16 April 1779. 
Denselven en Anna Cornelia Mollerus, ehelieden, laten haar besloten testament van den 

30 May approberen, 12 Julij 1788. 
Deselve ehelieden laten haar besloten testament van den 12 May 1791 approberen, 17 

Aug. 1791. 

1) Wegens het overlijden van haar man. 
2) Weduwe van Bertel Hendrickson Taulou en van Soren Ankerssen (Leenakte).  
3) Coenraet Droste, Cornelis de Boot, gehuwd met Cornelia D., Emerentiana D., weduwe 

Johan van Meeuwen (Leenakte). 
4) Wibilre Hansd. P., weduwe Augustijn Millers; Hans Nielssen Paludan, Laurens Niels-sen 

Lunde, Andries N. Lunde, Rasmus Rasmussen, gehuwd met Brigitta Nielsd. Lunde, 
kinderen van Elisabeth Hans P., weduwe Niels Laurens Rindem tot Lunde en Outrijn, en 
de kinderen van Margareta Hanssen P. (Leenakte). 

5) Zijn moeder is Maria Catharina Buys (Leenakte). 
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48. ALTENA. 
3 mergen lants, geheiten die Ketelbuter, in den lande van Altena, in den gerichte 

van Slewick gelegen, met eener sijden an den gemeynen dijck ende met der 
ander sijden an de gemeyne stege; noch 3 mergen lants, geheiten in die 
Quellinge, met eener sijden an erve der erfgenamen heeren Pouls van 
Haestrecht, met der ander sijden an erve Robbijns Johans Lemmen soons soon; 
noch 6 mergen min 2 hont, met eener sijden an erve der erfgenamen Johans 
Greve, met der anderen sijde an erve der erfgenamen heeren Pouls voorn.; noch 
2 mergen, met eener sijden an erve Gijsberts van Giessen, met der anderen 
sijde an erve Gaderts de Greve; tsamen in den lande ende gerichte voors. 
gelegen, met eggen, eynden ende allen heuren tobehoren, tot Zutphenschen 
rechten, waermede beleent is 

Gijsbert van Giessen, anno 1424. 

Een leen wesende voortijts gehalden van der herlicheit van Kuyck, gelegen in den 
lande van Altena, tot Kuixsen leensrechte, ontfinck 

Lijsbet van Emmichoven, a°. 1410. Willem van Emmichoven momber 1). 
Eadem, huysfrou Arnts van Weyborch, ontfengt een manschap van 18 mannen, anno 1420. 
Agnes van Weyborch ontfengt alsulck goet ende manschap als haer van Lijsbet van 

Emmichoven, harer moder, ende Arnt, haren vader, anverstorven is, tot Emmichoven 
in den lande van Altena gelegen, tot Kuyckschen leenrechten; ende nadat haer man 
Arnt van Wijck die poorter voor haer daervan hulde gedaen, transporteren sij sulx 
voort op 

Johan van Emmichoven Herbernssoon, a°. 1461. 

 Eenen thiende, gelegen in den Spijck, met der smaler thienden, die daerto 
behoort, tot eenen Kuixschen leensrechte met vijff marcken te verhergewaden, 
welcke thiende men met den garven deylt tegen Henrick den Burchgrave, 
ontfinck 

Willem van Wijck, so dat sulx erven sal op sijne gebeurt bij Lijsbet, Willem Kocx dochter, 
geprocreeert, die hij tuchtigt an 1/3, a°. 1413. 

1) Zij is zijn nicht (Leenakte). 
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Die halve thiende in Spijck gelegen, gemeyn sijnde met Willem van Wijck, ende 4 
mergen lants, gelegen opt Over, in den gerichte van Almekercken, tot eenen 
onversterflicken erfleenrechten ontfinck 

Henrick die Burchgreve, ende transporteerde sulx op 
Johan die Burchgreve, die weder daeran tuchtigt denselven Henrick ende sijn vrou 

Hadewich, sijn oom ende moye, a°. 1424. 
Idem Dirckssoon ontfinck eenen thiend, gelegen in den lande van Altena an der Wercken, 

tuschen Blomenstege an d' een ende Claes huysweer van Malsen an d' ander sijde; end 
die Springenthiende, gelegen int gericht van Almekircken, tot eenen Kuickschen 
leensrechte, a°. 1424. 

48a. 

Thiende in den lande van Altena gelegen, als van der herlicheit wegen van Cuyck 
plegen te leen gehalden te worden, heeft gevrijt gecregen 

Reinald van Brakel, 19 Maii 1413. Ende maeckte daertegen weder te leen een hoeve lants, 
die helt omtrent 18 mergen, ende is gelegen in Alblaserweert op Alblaserdam, tot 
eenen onversterflicken leene met eenen roiden sperwer te verhergewaden. 

49. ACKOY. 
3 kamp lants, gelegen op den Koy, streckende van der Ackoyscher meer tot den 

Vorstenlande to, an d' een sijde gelegen Philips erfgenamen van Deyl ende 
beneden Ot van Malsen, tot Zutphenschen rechten opgedragen bij 

Roloff ende Johan Bruynensoon, gebroderen, op 
Dirck Janssoon bast. van Vuyren, an°. 1453. Hier staet boven an: dit hoert in Balthazars 

hoeve. 
Arnt, procurator des cloosters der Cruysbroderen, crigt uutstel dit leen t' ontfangen, anno 

1470. 

7 mergen lants in Balthazars hoeve op Ackoy, streckende van den 
Culenborgschen vliet tot den Hovelkamp to, boven lant gelegen Philips erven 
van Deyl ende beneden Ariaen Claessoon, tot Zutphenschen rechten ontfinck 

Gijsberta Piecks Gaertsdochter ende haer man 
Meuws van Beest, a°. 1468. 
Bartolomeus van Beesde vernijt eed, 17 Octobris 1473. 
Idem tuchtigt sijn vrou Gijsberta, eodem die. 
Idem vernijt eedt, 27 Julii 1481. 
Idem, a°. 1492. 
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Robert van Erp e, erve sijnes oldevaders Bartholomeus, 22 Junii 1530. Idem vernijt eedt, 18 
Maii 1539. 

Idem, 11 Julii 1544. 
Idem, 18 Junii 1556. 
Rutger van Erp, onmundig, erve sijnes vaders Roberts, beleent, 17 Maii 1560. Robert van 

Erp is hulder. 
Robert van Erp, erve sijnes vaders Rutgers, draegt dit leen op Johan Visser van 

Harlem, 10 Februarii 1593. 
Catrin Jans, erve hares ooms Johans 1), beleent, 7 Septembris 1608.  
Elisabet Huygen bij opdragt Catrin voorn. beleent, eodem die. 
Johan Willemssoon, bij opdragt Elisabet Hugen 2) beleent, draegt dit voort op 
Johan Gijsbertssoon opt Sant, 28 Martii 1610. 
Idem maeckt dit leen onder sijnne samentlicke natelatene kinderen deylbaer, sulx dat den 

olsten tselve tot gemeene last ende profijt sal ontfangen, den 17 May 1632. 
Gijsbert Jans, erve sijnnes vaders Johan Gijsberts, uuyt cracht van maegescheyt tussen 

sijnne broeders ende suster opgericht, dat mits desen wort approbeert, den 16 Mey 
1637. 

Jan Gijsberts beleent ende laet sijnne dispositie approberen, den 2 Nov. 1657. 
Gijsbert Janssen, erfgenaem sijns vaders Jan Gijsberts, beleent, 28 Dec. 1706. Idem draegt 

dit leen op aen 
Teunis Cornelisse de Leeuw, onmundig, die daer weder mede beleent 

is, eodem die. Hulder sijn vader Cornelis Janssen de Leeuw. 

50. ACKOY. 

3 mergen ende 2 hont lants, in der herlicheit van Ackoy gelegen, daer naest gelant 
is Gijsbert van Beesde an d' een sijde ende Walraven van Ackoy an d' ander 
sijde, tot Zutphenschen rechten geerft van 

Otto van den Berge Johanssoon op sijnen broder 
Kersten van den Berge, 19 Octobris 1473. 
Idem vernijt eedt van 3 mergen 2 hont lants, gelegen in den kerspel van Ackoy, boven naest 

gelant Willem Dirckssoon, beneden Steven van Nyevelt, a°. 1492. 
Costen van den Berge, erve sijnes oldevaders Costens, beleent, 20 Februarii 1534. 
Mariken van den Berg, huysfrou Thonis Janssoo n, erve hares vaders Costs, ontfengt 3 

mergen ende 2 hont lants, to Ackoy gelegen, daer suydwert ende noortwert naest 
gelant is Steven van Nyevelt, suydwestwert den gemeynen dijck ende ant 
noortoosteynde die pastorie, tot Zutphenschen rechten, ende transporteert sulx voort 
op 

1) Hier in de akte genoemd Johan Adams Visscher.  
2) Weduwe van voorn. Visscher 

(Leenakte).
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Willem Cornelissoon van Benthem, 20 Octobris 1582. 
Gerrit Willemssoon van Benthem, erve sijnes vaders voorn., ontfengt 10 hont boulands, 

in der herlicheit van Ackoy gelegen, noortwert naest Jan Janssoon van Benthem, 
suydwert Lambertien met haren soon Gerrit Andriessoon, 27 Aprilis 1605. 

Willem Gerrits van Benthem, erve sijnnes vaders Gerrits, onmundich sijnde, beleent, 
den 10 December 1637. Willem Aerts van Bentum, sijn neve ende momber, doet 
hulde. 

50a. 

Thien hont boulands, in der heerlickheyt van Ackoy gelegen, noortwert naest 
Sacken Otten, suydwert Gerrit Willemssoon van Benthem, suydwestwert 
den gemeynen dijck ende noortoostwert der pastorien land, tot 
Zutphenschen rechten ontfangen bij 

Jan Janssoon van Benthem, gelijck hem sulx na afsterven sijnes bestevaders Willem 
Cornelissoon van Benthem bij broderscheydinge is togedeylt, 27 Aprilis 1605. 

Herman Otten bij opdracht Johan Janssoon van Bentem beleent, den 10 Junij 1615. 
Otto Hermans als erve sijnnes vaders Herman Otten beleent, den 30 Septemb. 1630. 
Claesken Hermans, erve haerer broeder Ott, beleent, den lesten Oct. 1637. 
Grietgen Cornelis Versteyn bij opdracht van Gerrit Aerts als man ende momber van sijnne 

huysfrouwen Claesken Hermans beleent, den 22 Mey 1642. 
Derck Hermensen als erve sijner moeder Grietgen Cornelissen beleent, den 30 Mey 1660. 

51. HAGENSTEEN. 
Die leenweer van een hoeve lants, gelegen in den lande van Hagensteen, 

geheyten in den Hage, met eggen, eynden ende allen heuren tobehoren, daer 
boven naest gelant ligt Mechtelt Arnt Mans weduwe ende beneden Arian, 
bastart heeren Johans van Vianen, end daertuschen is gelant santer Claes 
altar tot Hagensteen met een vierdel lants, streckende met den eenen eynde 
in der Lecken ende an Voornts Kille van Vianen sijn erfgenamen ende met 
den anderen eynde an die Hoge weteringe, opgedragen bij 

Wilhelma van Ackoy Walravensdochter, huysfrou Gijsbert Piex, an hertog Arnold, die 
voort mechtig maeckt 

Herberen van Wael ofte sijne rechte leenvolgers om een vrijen eygendom van deser 
hoeven lants te geven, gelijck off se sijn f. gen. selver met hande ende monde 
avergeven, anno 1429. 
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52 LEERDAM. 
2 vrijhoeven op Heycoep bij Leerdam gelegen; item een stuck lants geheiten heer 

Otten hoeff, haldende 20 hollantsche mergen; item een stuck lants dat Gerrits 
van Beest te wesen plag, haldende 18 mergen; item een stuck lants geheiten 
Jan Oppens acker, haldende eenen mergen; item den Smeetsacker, haldende 2 
mergen, tsamen gelegen tot Meteren; tot Zutphenschen rechten Beerft van 

Gerrit van Eemskirck op sijnen soon 
Gerrit van Eemskirck, a°. 1461. 
Zie verder het Register: Kwartier van Nijmegen, 240. 

56 1). HOLLANT. 

Dat goet dat gelegen is bij Teylingen ende geheiten Gelrelant, gelegen tuschen 
Alde Teylingen ende Elsgeest, voor 40 mergen tot Zutphenschen rechten erkent 
bij 

Gijsbrecht van Rosenberch, knape, ano. 1330. 
Otto van Hocle in Henrickssoon, als momber sijns wijffs, ontfinck 40 mergen lants, gelegen 

tuschen Olde Teylingen ende Elstheest, geheiten Gelrelant, in Noorthollant gelegen, tot 
eenen Zutphenschen leene, a°. 1380. 

 

10 mergen lants in Slingelantshoeve, onderdeel met Wolter Wellen ende niet 
Mathijs Sanderssoon, daer naest angelant is an d'oostsijde Otto van Arkel, heer 
van Nordeloes, ende an d'ander sijde westwert Herberen Spaen, opstreckende 
van der Nordeloese tot der lantscheydinge toe; ende dit erve is gelegen op der 
Oosternegge in denselven weer; tot eenen Zutphenschen rechte ontfangen bij 

Mechtelt van Aerde, ende voort opgedragen op 
Henrick Roggen, in aller maten als Gerrit van Aerde, Mechtelden man, dat van der 

herlickheyt van Cuyck te halden plagh, a°. 1401.  
Idem, barbier, ontfinck 10 mergen lants op Noordtloess, onderdellen 
Wolter Wellen ende Mathias Sanderssoon, in Slingelantshoeve gelegen, tot eenen 

Zutphenschen rechte, a°. 1403. 
Gertrud van Delen, huysfrou Bernts van Delen, a°. 1424. 

1) Voor 53, 54 en 55 zie: Kwartier van Nijmegen, blz. 133 en 136. 
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2 mergen ende 2½ hont lants, gelegen in den kerspel van Alberch, streckende van 
der Paelschen stege tot den Cattendijck, an d'een sijde Lambert Lambertssoon 
van Leeuwen, an d'ander sijde die heeren van sante Truden, tot eenen 
Zutphenschen rechte opgedragen bij 

Johan die Loese tot behoeff van 
Gijsbert Herbertssoon van Swijndrecht, a°. 1406. 
Idem ontfinck 2½ mergen lants, gelegen in den lande van Huesden, in den banne van 

Aelberch, tuschen Jacob des meyers soon oostwert, ende der heeren van sante 
Truden westwert; ende dit is een Cuycksch leen ende steet tot Zutphenschen rechten, 
anno 1424. 

1 mergen lants tot Aelborch, in den lande van Hoesden gelegen, met der hofstat 
tuschen heeren Jans erve van Heelbeen oostwert ende Lambert Derck 
Boschmans soons erfgenamen westwert; ende eenen camp, die geheiten is die 
Rodeacker, liggende in denselven banne an de stege, met allen sijnen 
tobehoren, tot Kuyckschen leenrechten, te verhergewaden na inhalt der heeren 
brieven van Kuyck daerop gemaeckt met eenen ponde alts gelts; geerft van 

Jan Spirings, Arnt Lambertssoons soon, op sijn suster Mechtelt, Arnt Lambertsoons 
dochter, a°. 1458. 

Dirck Wolterssoon, erve sijner moyen Mechtelt, beleent, a°. 1467. 

56a. HOLLANT 

Tweedeel uut den derdendeel van den thienden van Poedersums ambocht, van 
den eenen vliet tot den anderen, in der parochie van Ghiesenkircke gelegen, tot 
Zutphenschen rechten, gelijck van den hertogdom van Gelre als van der 
herlicheit wegen van Buren te leen ruerende is, heeft ontfangen 

Ymne, dochter Johan Arntssoon, 3 Decembris 1473. Arnt Claessoon is momber van sijn 
nicht Ymne, noch onmundig wesende. 
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57. BRABANT. 
Een hoeve lants ende 2 hofstede to Bockhaven gelegen, Zutphenschen leen, 

ontfangen bij 

Gerrit van Hoesden, ende sijn wijff Mechtelt daeran getuchtigt, a°. 1379. 
Vastraet, dochter Heymerich Johanssoon, ontfengt nabeschreven guede ende erfnisse, 

gelegen in den gericht van Bockhoven; in den eersten 4 mergen 4 hont lants, tuschen 
erve Gijsbert Roloffssoon an beyden sijden; 3 mergen op de Weyde, gelegen tuschen 
erve Claes Dirckssoon ende Peter Hellinck; op den Bovenderen 4 mergen, tuschen 
erve Willem Daemssoon ende Roloff Neuman; 2 mergen teynden in den Weert, 
tuschen erve Johan Oom an beyden sijden; op den Scharffacker 5 hont, tuschen erve 
Peter Hellincks an beyden sijden; op denselven 5 hont, tuschen erve Gijsbert Roloffs-
soon ende Fije Peters; een hofstat, gelegen tuschen die gemeyn stege ende Roloff 
Neuman; een hofstat, gelegen tuschen die gemeyn stege ende den Weert; met allen 
heuren tobehoren; die derselver Vastraden anverstorven sijn van harer moder, tot 
eenen rechten erfleen, tot Zutphenschen rechte, met eenen ponde goets gelts te 
verhergewaden, a°. 1401. 

Eadem 1) ontfengt 16 mergen ende 2 hofsteden, tot Buchove gelegen, a°. 1402. 
Arnt van Weyberch Arntssoon, onmundig, beleent met een hoeve lants, gelegen in den 

kerspel ende gericht van Bochoven, met 2 hofsteden, anno 1412. 
Idem, a°. 1420. 
Idem, a°. 1424. 
Idem transporteert dit leen op sijnen vader Arnt, met bescheit dat het na sijnen doot weder 

op hem ofte sijne rechte erven commen sal, anno 1425. 
Mechtelt, dochter Heymericks Janssoon ende Marien, Gerrits dochter van Heusden, erve 

hares neven Arnts voorn., transporteert dit leen 2) op 
Goossen Henrickssoon, haren neve, a°. 1433. 
Arnt van Weyberch bij transport Goossens voorn., a°. 1433. 
Gertrud van Weyberch, huysfrou Willems van Mitfelt, erve hares vaders Arnts, beleent, a°. 

1455. 
Claes Oom van Boichoven bij transport Gertrud voorn. beleent, anno 1456. 
Idem vernijt eedt, 4 Octobris 1473. 
Cornelia van Bochoven, huysfrou Wolters van Baex, erve hares 

vaders Claes, beleent sijnde, tuchtigt haren man, 8 Julii 1487. 
Eadem, weduwe, laet haren soon Claes van Baex eed vernijen van een hoeve lants ende 2 

hofsteden, in den gericht ende kerspel van Bochoven gelegen, met allen heuren 
rechten ende tobehoor, daervan die bepalinge volgt: Twe hofsteden, holden 
ongeveerlick 4 hout lants, ende sijn gescheyden met der cleyner stegen geheiten Jan 
Peters steegsken, ende die meeste hofstat is gelegen oostwert an de gemeine straet tot 
den somerdijck;to, westwert neven erfnis tobehorende Jan van Lewen, suydwert dat 
gemeine steegsken voors. 

1) Hier van Ghiessen genoemd. 
2) Wilck guit comen is van Gerit van Hoesden, hoeren aldenvader (Leenakte). 
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ende noortwert an den somerdijck; die ander hofstat streckt neven dat voors. gemeyne 
steegsken, noortwert die gemeyne straet, oostwert die gemeynt van Bochoven, 
suydwert end westwert an Jan Peters des alden erfnis. Item 4 mergen ende 4 hont 
lants, oostwert gelegen beneven erfnis des heeren van Bochoven geheiten den 
Borchcamp, westwert an de gemeint van Bochoven, suydwert ende noortwert neven 
erfnis Barbare, der weduwen van Roloff Noppen, ende heuren kinderen tobehorende. 
Item 3 mergen lants in den Weert, genoomt dat Hoochvelt, gelegen oostwert neven 
erfnis Jan den olysleger tobehorende, hercommende van Jan van Lewen, westwert 
neven erfnis Ariaen, der weduwen van Jan Janssoon, ende heuren kinderen 
tobehorende, suydwert neven erve Jan Peter Gijsbertssoon end noortwert an den 
gemeinen weg opt Hoichvelt. Noch 4 mergen lants op den Boevendoren, die gelegen sijn 
neven erve des heeren van Bochaven oostwert, westwert ende suydwert an den 
gemeynen weg ende noortwert neven Jans van Lewen erve. Noch 2 mergen lants op den 
Weert, nu genoomt den Hogenweert, gelegen oostwert neven erve Claes van Malsen 
tobehorende, westwert ende noortwert neven erve des heeren van Bochaven ende 
suydwert neven erve Johans van Lewen vors. Item op den Schorffacker 5 hont lants, 
die gelegen sijn oostwert ende noortwert neven erve Johans van Lewen, suydwert naest 
den erfgenamen Gerrit Peterssoon ende westwert naest des heeren van Bochavens 
erve. Noch 5 hont lants oick op den Schorffacker, oostwert naest Jan Goyerss hoff 
gelegen, westwert naest der weduwen Roloff Noppen ende heuren kinderen, suydwert 
Johan van Lewen ende noortwert naest den erffgenamen van Gerrit Peterssoon. Ende 
transporteert sulx alles met haren soon voorn. voort op den castelein tot Bochaven 

Claes van Malssen, 29 Julii 1530. 
Idem tuchtigt sijn vrou Yda van der Aelstfoerst, 30 Julii 1530.  
Adriaen van Malsen, erve sijnes ooms Claes, 13 Junii 1542. Beheltlick Yden van der Aelst 

hare tucht. 
Idem Robbertssoon, heer to Tilborch, vernijt eedt, 23 Novembris 1543 1).  
Frans Spierinck van Aelborch, priester ende cnonick tot Huesden in Hollant, erve sijnes 

broders Claes van Malsen, 12 Julii 1554.  
Idem laet Johan Pels eedt vernijen, 19 Septembris 1566. 
Anna Falquiers, erve hares ooms Frans, beleent, 29 Januarii 1577. Haer soon Henrick van 

Outheusden is haer hulder. 
Catrin van 0utheusden, erve harer moder Anne, beleent, 5 Decembris anno 1592. 

Bartholomeus van Eck als volmechtige doet hulde. 
Anthoni van Eyck, erve van sijner moder Johannae Berwouts, moder Catrin voors., beleent, 23 

Maii 1618. Sijn vader Rodolph van Eyck doet hulde. 
Idem doet selver eedt, den 10 Junij 1643. 
Idem laet sijne dispositie approberen, den 5 May 1652. 
Cornelis van Eyck voor hem selven ende van weeghen Cecilia ende Postulina van Eyck 2) 

uyt cracht van voorgeroerde dispositie beleent, den 14 December 1652. 

1) Hier wordt de tuchtersche weder genoemd Ida van Aelthorst. 
2) Halve broeder en halve zusters van Antonis. In het testament wordt ook nog genoemd zijn nicht 

Beatrix, dochter van Johan van Eyck. 
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Juffer Cecilia van Eyck, getrout aen Johan van Eyck 1), laet approberen een erfdeilinge 
gemaeckt tusschen Cornelis van Eyck, soone van Roeloff van Eyck 2), ende Johan van 
Eyck, soon van Floris van Eyck, ende wort uyt cracht van deselve erfdeilinge beleent; 
haer man is hulder, den 12 Mey 1669. 

Eadem naer doode haeres mans stelt tot hulder haer soon Rudolphus van Eyck, den 7 April 
1670, 

57 § 1. 

Twee margen lants op den Weert, nu genoemt den Hogen weert, oostwaerts 
nevens erve Claes van Malsen toebehorende, enz., afgesplit van het leen fol. 57 
geregistreert, ten Zutphenschen rechten leenroerich, is door 

Roedolphus Francis van Eyck als volmechtigen van sijn moeder juffer Cecilia van Eyck, 
weduwe van Johan van Eyck, ende mede voor hem selfs opgedraegen aen 

Johan Vervoert, die daermede beleent is, den 11 Mey 1671. 
Bernart Vervoert, erve sijnes vaders Johans, beleent, den 5 Decemb. 1685. Idem en Maria 

Verhaeren, egtelieden, laten haer opene dispositie approberen, den 6 Maèrt 1703. 
Maria Ver haren, wed. Bernardts, uit kragt van bovenstaende dispositie beleent, 19 Dec. 

1705. 
Petrus Verharen, erfgenaem sijns moeys Maria, beleent, 23 Mey 1727. 
Idem draagt dit leen op aan 
Johannes Paymans, die daar weder mede beleent is, 28 Novemb. 1758. Gijsbert Paymans, 

erfgenaam sijns broeders Johannes, beleent, 29 Junij 1762. 
Idem draagt dit leen op aan 
Joost de Rosch, die daar weder mede beleend is, eodem die. 

57 § 2. 

Vier margen vier hont lants genoemt den Bessencamp, oostwaerts beneven 
erffenisse des heeren van Bockhoven, genoemt den Borchcamp, enz.; 
afgespleten van een hoeve lants ende twee hofsteden, tot Bochoven gelegen, ten 
Zutphensen rechten leenroerich. 

Vrouwe Cecilia van Eyck, weduwe van Johan van Eyck, geassisteert met Wolter Nertsen de 
Weert als haeren gecoren momber, draecht dit leen op aen 

1) Zij is bij de vorige beleening al getrouwd. 
2) En Postulina de Bever. Cecilia is hun dochter. Het betreft de goederen nagelaten door Antoni en 

Postulina van Eyck (Leenakte). 



blz. 74 

De onmundige kinderen van Hans Hendrick van Grevenbroeck, heer van Swijnsbergen, die 
daermede beleent sijn door Jan Francois van Grevenbroeck, der kinderen ohem ende 
momber, den 15 Sept. 1681. 

57 § 3. 
Vier margen lants, gelegen tot Bochoven op den Boevendoorn, nevens erve des 

heeren van Bockhoven oost ende west, suydwaerts aen den gemeinen weck 
ende noortwaerts nevens Jan Leeuwens erve, in den lande van Brabant, in den 
gerichte van Bockhoven gelegen, door juffer Cecilia van Eyck, weduwe van 
Johan van Eyck, tot een besonder leen opgedraegen aen 

Wolter Aertsen de Weer t, den 7 April 1670. 
Idem draegt dit leen op aen 
Jan Fransois van Grevenbroeck, den 15 Septemb. 1681.  
Cornelis van Grevenbroek, erfgenaem sijns ooms Jan Francois, beleent, 4 Aug. 1712. 
Idem draegt dit leen op aen 
Joost Janssen Timmermans en Gijsbert van Engelen, die daer weder mede beleent sijn, 13 

Nov. 1715. 
Everhardus van Engelen, erfgenaem sijns vaders Gijsbert van Engelen, beleent met de twe 

mergen, 5 Novemb. 1735. 
Mechtelt van Hulst 1), erfgenaam haars ooms Everhardus van Engelen, beleent, 28 Aug. 

1756. 
Eadem en haar man Gijsbert van der Smal dragen dit leen op aan Hendrik Heymans en 

Nicolaas van de Pas, die daar weder mede beleend sijn, 29 Junij 1762. 

57 § 4. 

Twe mergen, sijnde de helft van vier mergen lands, gelegen tot Bochoven in den 
lande van Braband, in de graefschap van Bockhoven op den Bovendoorn, als 
een bijsonder leen en afgesplit van die vier mergen, ten Zutphense regten 
leenroerig, verheft en te leen ontfangen bij 

Geertruid Timmermans, erfgenaem haers vaders Joost Janssen Timmerman, 21 Julij 1722. 
Hulder Miechiel Pijnenburg, haer man. 

1) Haar man is Johannes Wolterus Haek (Leenakte). 
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58. BRABANT. 
Dat dorp tot Geldorp met der herlicheyt, hoge ende lege, huys ende hoffgoet, 

moilne, aczijnse, tyns, alle thienden in den voors. dorpe gelegen; item die hoge 
thiende in den kerspel van Geldorp gelegen, ende die thiende van Ryle; item die 
thiende van Gijsenrade; item die thiende van Braickhusen 1), met allen renten, 
rechten ende tobehoren; tot sulcken rechten alst behoort, te verhergewaden alst 
behoort; geerft van heeren 

Philips van Geldorp, ridder, op sijnen soon 
Rogier van Geldorp, a°. 1403. 
Idem tuchtigt sijn vrou Catrin, Geerlochs dochter van Erpe, eodem die. 
Philips van Geldorp, erve sijnes broders Rogiers, ontfinck dat huys tot Geldorp met den 

voorborcht, graven, cingelgraven ende allen sijnen tobehoren; item dat dorp tot 
Geldorp met den gericht, hoge ende lege, die moilen, die thiende in den dorpe tot 
Geldorp met allen tobehoren; item die thiende tot Ryel; item die thiende tot Gijsen-
rade; item die grote thiende binnen ende buten den dorpe van Geldorp; item dat 
hoffgoet met lande, beemde, met allen tobe-horen, so alst gelegen is; item die thiende 
van Hulse; item die thiende tot Braickhusen in der herlickheyt van Geldorp gelegen, 
a°. 1405. 

Idem, anno 1429. 
Arnt van Goor Danielssoon bij transport Philips voorn., a°. 1456. 
Philips van Huerne, heer tot Banssengys, Gaesbeeck, Hondeskoete, Heze ende Leende, erf 

borchgreve tot Wijnoxberge etc., bij transport Arnts voorn. ende sijner huysfrou Jutte 
van Geldorp, nagelaten weduwe Heymrix van Drueten, ridders, a°. 1462. 

Arnt van Hoerne, erve sijnes vaders Philips, 6 Novembris 1488. 
Martin van Hoorne, ridder, heer tot Gaesbeeck, ontfengt ende transporteert dit op 
Henrick heer van Merode, Pietershem etc. 2), beheltlick dat sulx mag gelost werden met 6400 

car. guldens, 10 Julii 1552. 
Johan heer van Merode refuteert hierop tot behoeff sijnes broders Walravens van Merode, 

vermoge eenes maechgescheits, 8 Octobris 1566.  
Johan van Merode ende sijn vrou Margriet dochter to Culenborch crigen geconfirmeert hare 

hilixvorworden ter begeerte Floris van Pallant, graven van Culenborch, daerin sijne 
leenen hen verbonden sijn voor de rente van 2000 g. jaerlix, 5 Decembris 1566. 

Martin van Hoorne, ridder, grave van Houtkercke, bij transport der gebroder Johans ende 
Walravens van Merode, 17 Augusti 1570. 

Jorrien ende Willem van Hoorne crigen uutstel, 15 Februarii 1574. 
Willem van Hoirne, heer van Heze, Leenden, Geldorp ende der Clusen, uut crachte eenes 

testaments sijnes broders Philips, 27 Maii 1574. 

1) Deze tienden worden in de latere akten niet meer genoemd.  
2) Zijn neef (Leenakte). 
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Amant de Hornes laet registreren 's Hoves apointement, waerbij de stadthouder der lenen 
versogt wordt over geen alienatien ofte beswaren te staen voor en aleer den 
tegenwoordigen heer van Geldorp alle de beswaren, vestenissen en hypothecatiën, 
door hem self tot Ruremunde daerin geconstitueert, alhier ter Leenkamer sal 
hebben getransporteert naer behoren en doen registreren, den 4 April 1696 . 1)

Johan François, Helena en Amand de Hornes laten registreren 's Hoves apointement van 
den 26  deses, waerbij de stadthouder van de lenen wert versogt om over geen 
beswaren of alienatiën te staen van dit leen of enige delen van dien ter tijt toe, dat 
bij der Landschap op haer request, op derselver vergadering laestleden gepraesen-
teert, ten principale sal sijn gedisponeert, den 26 April 1699 . 

e

2)

Johan Caerl de Hornes, onmundig, erfgenaem sijns vaders Embertus de Hornes, na 
afgemaekt versuim volgens resolutie van Hof en Rekenkamer beleent, 30 Sept. 
1706. 

Maria Johanna Constantia de Hornes, erfgenaem haers broeders Johan 
Caerl, beleent, 20 Novemb. 1715. Hulder Geurt van der Heyden. 

Eadem laet approberen hare opene testamentaire dispositie van 29 Sept. laestleden met 
haer man Joban 0' Donnoghue opgerigt, eodem die. 

Cornelia Mauriques 3), togtenaerse, en Johannes 0 Donnogue en Maria Johanna Constantia 
de Hornes, egtelieden, verbinden dit leen ten behoeve van Egidius Colen voor ses 
duisend gins., 25. April 1727. 

Maria Johanna Constantia de Hornes, douariere 0 Donnogue, stelt na dode van Geurt van 
der Heyden tot een nieuwen hulder Zeger Verbeek, 13 April 1743. 

Robert 0' Donnoghue, erfgenaam sijns moeders Maria Johanna Constantia de Hornes, 
beleend, 3 August. 1746. 

Idem draagt dit leen op, na bekomen approbatie en registratie van het coopcontract, aan 
Adriaan van Sprang, die daar weder mede beleend is, 15 Novemb. 1768. 
Idem laat sijn besloten codicil van den 19 Novemb. 1768 approberen, 22 Nov. 1768. 
Paulus Eckringa, nomine uxoris Catharina Nobel, na dode van Adriaan van Sprang en uyt 

kragt van derselver codicillaire dispositie beleend, 9 Septemb. 1772. 4) 

Catharina Petronella Nobel laat hare beslote codicillaire dispositie van den 5 May 1790 
approberen, 14 May 1790. 

Wilhelmina Johanna Eckringa van Sprang als erfgename van haar moeder Catharina 
Petronella Nobel, soo ab intestato als ex codicillo, beleend, 20 Januarij 1792. 

1) Staat niet in het Leenaktenboek. 
2) Idem. 
3) In het bovengenoemde testament genoemd: douariere de Hornes, hun moeder en 

schoonmoeder. 
4) Zij is zijn nicht. Verder worden nog genoemd hare twee dochters Wilhelmina Johanna en Amelia 

Wilhelmina Henriette. 
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58 § 1. 

Een waetermeulen, bestaende in een coorn-, olye- ende volmeulen, afgesplit van 
het vorige leen, te leen ontfangen bij 

Hendrick Charles de Baussele, nomine uxoris Mechtelt Marie de Hornes ), den 5 Martii 
1661. 

1

Gerret de Hornes verclaert door sijn volmechtiger Engel Peters geen recht nochte 
gerechticheyt op dese meulens te hebben, ende bij soo veer hij eenich hadde, dat hij 
sulckx cedeerde aen Hendrick Charles de Baussele ende sijn huysvrouw, den 22 
Junij 1662. 

Alexander de Longin, heer van Bungen 2), als man ende momber ende volmechtiger van sijn 
vrou Mechteldis Marie de Hornes beleent, den 3 Mey 1694. 

Mechtildis de Hornes na dode haers mans steld tot hulder David ten Hove, 24 May 1706. 
Eadem draegt hetselve leen op aen 
Hendrick Carel van Baussele. haer soon, die daer weder mede beleent is, eodem die. 
Jan Hendrik Hyacinth van Bausele, onmundige soon, erfgenaem sijns vaders Hendrik 

Carel, beleent, 20 Sept. 1708. 
Idem, meerderjarig, doed self eed, en laet approberen het maeggescheid den 16 Octob. 1725 

opgerigt tussen de kinderen en erfgenamen sijns vaders Hendrik Caerl van Bausele 
en Maria Catharina de Jeger, egtelieden, waerbij hem dit leen is aenbedeelt, 16 Maert 
1730. 

Idem verbind dit leen ten behoeve van Caerl Floris van Bausele, Anna Maria Megtilde van 
Bausele, getrouwt met Arnold Franciscus de Heusch, en Barbara Catharina van 
Bausele, getrouwt met Gerhard Norbert van Scherpenzeel, voor sodane ses duysend 
vijf hondert gln. als hij sijn broeder en susters bij maeggescheid van den 16 Oct. 1725 
heeft schuldig bekent, 16 Maert 1730. 

Idem laat sijn besloten testament van den 14 Julij 1778 aproberen, 31 Julij 1778. 
Barbara Isabella de Heusch laat registreren het geopende testament van wijlen Jan Hendrik 

Hyacinth van Baussele van den 14 Julij 1778, waarbij aan haar de mole te Geldorp is 
gemaakt en uyt dien hoofde met het restant 1/3 part als testamentaire erfgename van 
haar oom voorn. daarmede beleent, 30 Maart 1779. 

Eadem laat haar besloten testament van den 4 Junij 1792 approberen, 18 Julij 1792. 

1) Haar aangekomen door den dood van haar vader Hendrick en dispositie van haar grootvader 
Amman de H. (Leenakte). 

2) Haar tweede man (Leenakte). 
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58 § 2. 

Twee darden delen van een koorn-, vol- en oliemolen, afgesplit van de gehele 
koorn-, vol- en oliemolen, die weder afgesplit is van het dorp Geldorp met de 
heerlijkheit, als een bijsonder leen, ten Zutphense regten leenroerig, 
ontfangen bij 

Jan Francois de Hornes, den 8 Sept. 1699; bij sententie van 't Hof van den 29 April 1699 
daertoe gecondemneert sijnde. 

Idem geeft dit leen over ten behoeve van sijn enige soon 
Amand de Hornes, den 7 April 1701. 
Amand Adriaen de Hornes uit kragt van bovenstaende gift beleent, den 15 April 1701. 
Barbara Isabella de Heusch laat approberen en registreren 1°. sodane transactie als op den 

17 Decemb. 1706 tussen Hendrik Charles van Baussele q.q., revident, ter eenre, en 
Amand Adriaen de Hornes, gerevideerde, ter andere sijde was ingegaen over en ter 
sake van dese twee derde deelen van de molen te Geldorp cum pertinentiis, waarbij 
aan wijlen haar grootvader Hendrik Charles van Baussele voorn. dit leen is gecedeert, 
hetgeen door overlijden van gemelte H. C. van Baussele op wijlen Jan Hendrik 
Hyacinth van Baussele was gedevolveert; 2°. prothocollatie van sodane geopende 
testamentaire dispositie als wijlen J. H. H. van Baussele den 14 Julij 1778 heeft 
gepasseert ten faveure van sijn nigt B. J. de Heusch voorn.; en oversulks daarmede 
als erfgename ex testamento van haar oom J. H. H. van Baussele beleend is, 30 Maert 
1779. 

Afgesplit van 58. 58 § 3. BRABANT. 

De helft van de volgende tienden: Ackertiende, Hegtiende, smalle tienden, 
rijdende met den heer van Geldorp; Braekhuise tiende, rijdende met den 
heer van Bullesheim, onder Geldorp gelegen; Ackertiende, Hoogtiende, Rielse 
tienden, rijdende met den heer van Geldorp; Hulser tiende, rijdende met 
Thomas Poirters ende Joost Verbeek; Gijsenroolse tienden, rijdende met de 
Ed. Mog. heren Rade van State der Vereenigde Nederlanden, onder de 
gehugten van Hees en Leen gelegen; afgesplit van dat huis en dorp tot 
Geldorp mette heerlijkheit, gerigte, hoge en lage, etc., als een bijsonder leen 
ten Zutphense regten leenroerig, de Ballie Aldenbisen toekomende, na 
afgemaekt versuim ontfangen bij 

Hendrik Baron van Wassenaer etc., Landcommandeur van de ballye Aldenbisen, 28 Febr. 
1708. 

Damian Hugo grave van Schonborn etc., Landcommandeur, na afgemaekt versuim na dode 
Hendriks beleent, 29 Maert 1715. 

C. Baron van Belderbusch, Landcommendeur, na afgemaakt versuym beleend, 8 Decemb. 
1768. 

B. Baron de Reischack, Landcommandeur, nae afgemaakt versuym beleend, 3 Julij 1787. 
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59. BRABANT. 

tGuet te Megelvelt, tuschen Panhelen ende Wissem gelegen, helt 

Mathias van Erwilre te Ruremunde, a°. 1326. 
Johan van Krieckenbeke geheiten van Vogelsanck ontfinck die beemden op Meyelvelt, bij 

Weshem in den lande van Huerne gelegen, ende daerto 10 mergen lants met haren 
tobehoren, 12 capuyne ende 12 alde grote jaerlix, tot vijff marcks leensrechten, a°. 
1403. 

Johan van Goir ontfinck dat dorp van Meijel met sijnen tobehore, gelijck hij dat van hertog 
Reinalt ontfangen ende te leen geholden had, tot eenen Zutphenschen leen, a°. 1427. 

Willem van Goir, erve sijnes vaders Johans, transporteert dit op heer 
Johan van Montfort, ridder, 21 Augusti 1476. 
Henrick van Doerne genant Dobbelsteyn ontfengt dat dorp Meijel, in den Peel bij Helden 

gelegen, met der herlicheit, hoge ende lege, met mollen, pechten, thynsen, thienden, 
accijsen ende allen anderen sijnen tobehoor, gelegen in diepen, drogen, hogen, legen, 
nyet uutgescheyden, gelijck heer Willem van Goor dat beseten heeft, tot sulcken 
rechten alst staet, a°. 1500. 

Gaert van Drakenvelts beleent, a°. 1501. 
Elisabet van Montfort, weduwe Gaerts voorn., ende huysfrou Willems van Vlodorp, heeren to 

Goor, vernijt eed, 2 Junii 1527. 
Eadem, weduwe, stelt tot hulder harer dochter 1) man Diedrick heer to 

Milendonck, Drakevelt etc., drost to Montfort, 17 Junii 1532. 
Eadem laet eedt vernijen, 22 Octobris 1538. 
Agnes van Drakevelts, huysfrou Diedricks heeren to Milendonck, erve harer moder 

Elisabet, 16 Octobris 1543. 
Eadem crigt uutstel, 30 Junii 1556. 
Godert van Milendonck, heer to Goor, crigt uutstel, 10 Novembris 1557 et 5 Martii 1558. 
Die heer van Goor crigt uutstel, 1 Novembris 1558. 
Idem als erve sijner moder Agnes beleent, 4 Aprilis 1559. 
Herman Diedrick heer van Milendonck crigt 3 maenden uutstel, 26 Junii 1578. 
Idem heer to Milendonck, Goor ende Meyl beleent als erve sijnes vaders Goderts, 5 Martii 

1580. 

60. LOEN. 

Dat huys to Meerwyck, met den voorborcht ende met den uutersten grave, met 
eener roden erffis alomme buten d' uuterste graft, met eenen wege eener 
roden breet aff ende an die borch ende voorborcht gaende, tot een erfleen ten 
Zutphenschen recht ende tot een open huys erkent bij 

Johan van Merwyck, anno 1211. 

1) Eenige dochter (Leenakte). 
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't Goet ter Beke, te Caudekircke, helt  

Gerhard ten  Beke, anno 1326. 

Meerbeke ende Everskerke, ende al dat daerto behoort, dat des jaers rent 
190 £ to vijff marcken helt 

Die heer van Rotselaer, anno 1326. 

Dat dorp tot Groten Brogel als dat gelegen is, met den gerichte, hoge ende 
lege, ende met allen sijnen tobehoren, tot eenen Gulichschen sadelleens 
rechte geerft van  

Hubrecht van Bunne op sijnen soon 
Johan van Bunne, anno 1416. 
Johan die Wilde, ritter, ontfinck dat dorp Broegel met der herlicheit ende gericht, hoge ende 

lege, ende met allen sijnen tobehoor, woe dat gelegen mag sijn, in den lande van Loen 
bij Baeckholt. tot Gelderschen recht, anno 1457. 

Den hoff to Ysengrave, die ligt in des hertogen lande van Brabant, helt 
Jan van Kochem, anno 1326. 

 61.     LOEN. 
 Een erve ende goet totPapenhoven, in den ampte van Willemstein gelegen, 

omtrent 2 hoeven lants, weynich meer ofte min, getransporteert bij 

Johan van Leke op sijnen broder  
Steven van Leke, anno 1422. 

 
Dat alinge huys ende borch tot Biecht, met sijnen graven ende cingelgraven 

ende met allen sijnen renten ende tobehoren; ende voort halff die 
heerlickheyt ende gerichten, hoge ende lege, der dorpen van Biecht, van 
Papenoven ende van Overbroecke, met lande, luyde ende ondersaten, 
beemden, weyden, bosch, broeck, in hogen, legen, natten, drogen, met 
allen heuren rechten ende tobehoren tot ZutphensChen rechte ontfinck 

Philips heer tot Geldorp ende Biecht, a°. 1429. 
Henrica ten Have, huysfrou Jans van der Donck, ontfinck die heerlickheit 

van Biecht, anno 1431. 
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Arnt van Goor Danielssoon bij transport Philipsen van Geldorp ontfinck die herlicheit van 
Biecht met allen heuren tobehoren, a°. 1457.  

Johan van der Donck, ritter, vernijt eed van der herlicheit van Biecht met heuren tobehoren, 
met den leenmannen ende laten daerto gehorende, 16 Octobris 1473. 

Claes van der Donck, erve sijnes vaders Johans, 13 Martii 1489. 
Idem, a°. 1501. 
Henrick van der Donck beleent, 13 Julii 1521. 
Idem crigt uutstel, 4 Octobris 1538. 
Anna van der Donck, huysfrou Willems van Vlodorp, erve hares vaders Henricks, 23 

Februarii 1545. 
Henrick van Vlo dor p, erve sijner moder Anne, erft op sijnen vader Willem van Vlodorp, 

heer to Dalenbroeck, 26 Julii 1561. 
Alvera van Vlodorp, huysfrou Carls van Bronckhorst ende van Batenborch, heeren to 

Westberendrecht, erve hares vaders Willems, beleent, 25 Octobris 1564. 
Van Alvera van Vlodorp, eerst getrout met Caerl van Bronkhorst, in het twede huwelijk 

met Philip van Bentink, verstorven op desselfs soon Caspar Caerl van Bentink, en 
van die op sijn soon 

Egon van Bentink, en van die op sijn soon 
Johan Werner Bentink, die daer weder mede beleent is, 11 Febr. 1718. 

62. WEERDT. 
Weerde met sijnen tobehoren ontfinck 

Wilhelm heer van Hoorne, erve sijner alderen, a°. 1405. 
Idem, heer van Hoerne, Altena, Montangys, erve sijnes ooms van Steinfoerden, a°. 1421. 
Idem, heer van Huerne, Altena, Corterssen ende Montengys, ontfengt sulcke leenen als hij 

te halden schuldig is, daervan hij specificatie sal senden, a°. 1427. 
Jacob heer tot Huerne ontfengt Weert met sijnen tobehoren, ende tuchtigt sijn vrou 

Johanna van Meurs ende van Sarwerden, a°. 1441. 
Idem vernijt eedt, 9 Augusti 1481. 
Jacob greve van Huern etc. ontfengt die borch, stat ende heerlicheyt van Weerdt met allen 

heuren rechten ende tobehoren, tot Gelderschen rechten, 19 Maii 1525. 
Johan grave to Hoorn heeft sijne erve geinstitueert. 
Anna van Egmont, gravin to Hoerne, weduwe, ende haer soon Philips van Montmorancy, 

die beleent sijn, 28 Januarii 1541. Maria van Hoorne, weduwe van Monmorenci, erve 
grave Johans, vernijt eedt, 20 Novembris 1544. 

Philips van Montmorenci, grave to Hoorn, laet eed vernijen Gielis Schelart, 8 Decembris 
1544. 

Idem doet selver eedt, 13 Septembris 1547. 
Idem, ridder van der orden des Gulden vlies, vernijt eedt, 10 Maii 1556. 



 
blz. 82 

Idem ende sijn moder Anna belasten dit leen met 900 gulden siaers, te lossen in 6 jaren 
niet 18000 gulden, an Dirck van Wilack, erfhovemeister des lants van Cleve, eodem 
die. 

Philips van Montmorenci, heer to Hachicourt, Wismes etc., hooft van der financien, erve 
sijner moder Mariae van Hoorne, beleent, 23 Maii 1559. 

Herman grave to Nuenar ende Meurs vermoge eenes geoctroyeerden testaments van grave 
Johan van Hoorne etc. beleent, 11 Decembris 1576. 1) 

Floris van Montmorenci, heer to Montengy, erve sijnes broders Philips, erft op sijn suster 
Leonora van Montmorenci, gravin van Hoochstraten, ende douagiere van Bingnicourt, 1577. 
Joris van Hoorne, grave to Houtkercken, erve sijner voorolderen, beleent 2), 29 Aprilis 1577. 
Walburg gravin to Nuenar ende Meurs, vrou te Bedbur, Hulckraet etc., weduwe, erve hares 

broders Hermans, beleent, 23 Julii 1595. 
Georg Everhard grave to Solms etc. ende Sabina geboren princes van Gaveren, gravin van 

Egmont, eeluyden , bij transport Walburgen voorn. beleent, 13 Januarii 1598. Ende 
tuchtigt weder dieselve gravin. 

3)  

Sabina princes van Gaveren etc. na dode hares gemaels Georg Everhards, uut cracht der 
donatie van vrou Walburg gravin to Nuenar, beleent, 9 Martii 1602. 

63. WISSEM. 
Wessem met sijnen tobehoor, ontfinck 

Wilhelm heer van Hoorne, erve sijner olderen, a°. 1405. Idem als erve sijnes ooms 
van Steinforden, a°. 1421.  

Idem, anno 1427. 
Jacob heer tot Hoorne, Altena, Kurtershem ende Montegis vernijt eed van de heerlicheit 

van Wessem met allen heuren rechten ende tobehoren, tot Gelderschen rechten, 9 
Augusti 1481. 

Jacob greve tot Huerne, heer tot Altena, ontfengt die stadt Wissem, met den hogen ende 
legen gerichten ende met allen anderen rechten, renten ende tobehoren, anno 1522.  

Verder als 62. 

1) En volgens de huwelijksvoorwaarden van Philips van Montmorency en Walpurga gravin van 
Nuwenaer (Leenakte). 

2) Als naaste bloedverwant van het huis van Hoorn (Leenakte). 
3) Haar neef en nicht (Leenakte). 
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64. THOREN. 

Die voechdye van Thoren, een deel van den dorpe te Wirte ende dat dorp te 
Beket, halt 

Die heer van Hoorn e, a°. 1326. 
Herman graeff van Vyrnenborch maeckt te leen voor 200 marck al sijn eygen goet ende 

hoff te Thore, anno 1331. 
Willem heer van Hoorne, erve sijner olderen, ontfengt die voochdye tot Thoirn tot sulcken 

rechten als sijne olderen gedaen, anno 1405.  
Verder als 62. 

 
65. HOORN. 

Die vischerie in der Hoernre Masen, geerft van  

Derck van Wessem op sijnen soon 
Jennesken van Wessem bast., anno 1431. 
Jacob greve tot Hoorn etc. transporteert sijn vischerie in der Hoernscher Masen gelegen, 

gelijck sijn gen. die met eenen weertken daerto gehorende hebben, ende Johan van 
Wessem to te horen plagh, angaende tegen Hoembergen an beyden sijden der 
Hoornscher Masen ende reickende bis in dat gait daer die nyeuwe Hoornsche Mase 
her compt lopen, voor een pondig leen op 

Derck Mangelman, a°. 1483. 
Helias van Blerich tot behoeff der abdissen des jufferencloosters binnen Rurmunde gelegen 

bij transport Dirx voorn., a°. 1483. 
Rutger van Wamel, burger to Aernhem, als een gecoren hulder der abdissen to Rurmund, 

vernijt den eedt van een grint, gelegen tegen Rurmund, op der Hoornscher Masen, tot 
Gelderschen rechten, 22 Octobris 1538. 

Heyn Mellen van Echt, als helder van wegen der abdissen ende des convents des 
jofferencloosters binnen Rurmund gelegen, dat Munster genoomt, doet eedt van 
eenen grint met der vischerien op der Hoornscher Masen, ende begint die grint an 
Oenskens grint wes op den groenen wegh tegen Hoembergh in den lande van Hoorn 
gelegen, 30 Septembris 1544. 

Idem vernijt eedt, 15 Junii 1556. 
Willem Gruter, hulder na dode Heynen, beleent, 1 Octobris 1564. 

66. HOORN. 
Een goet geheiten den Haenschen grint, op der Hornscher sijden op der 
Haenscher beken gelegen, beseten bij 

Ludolph van Aldenbruggen genant Velbruggen met sijnen broder, maer so het leen was 
ende lange nyet verheft, is hem sulx voorgeholden, daerop hij uutstel gebeden ende 
erholden om sijn nootdruft, hem hierto dienlick, te mogen suecken, diewijl hem die 
gelegenheyt deses leens onbewust was, beheltlick den heer sijn recht vant versuym, 
4 Octobris 1549. 
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Item ontfengt te leen den grint tot Haenschen, woe dieselve in natten, in drogen, met allen 
sijnen rechten ende tobehoor, nyet uutgescheyden, an der Hoornscher Bijden in den 
kerspel van Nere gelegen, schietende met den eenen eynde op die Haensche beeck, 
tot Gelderschen rechten, 1 Martii 1550. 

Rutger van Veltbruggen ende sijne metgedelingen, erven sijnes vaders Ludolfs, beleent, 26 
Aprilis 1563. 

67. DALEN. 

43½ mergen lants, die liggen te Dalen, helt  

Bruyn van Bekerode, a°. 1326. 

Den hof tot Caethusen, met 10 mergen lants, tuschen Dalen ende Glaedbeke 
gelegen, ontfinck 

Johan van Caethusen, anno 1403. 

68. GRONINGEN. 
Een goet geheiten Nijdinge, met allen sijnen in- ende tobehoor, nyet daervan 

uutgescheyden, woe datselve binnen, buten ende in den gebiede van 
Grueningen gelegen is, tot Stichtschen rechten geerft van 

Luert Kater op sijn dochter 
Bouwe Katers, huysfrou Roloff Hugincks, 28 Martii 1523. 

68a. 
Dat lant tot Broecke, met allen sloten daerin gelegen; dat lant tot Abberck, met 

den sloten daerin belegen; dat lant to Norden, met den sloten daerin belegen; 
dat lant tot Herlingen, met den sloten daerin belegen; dat lant to Oostringen, 
met den sloten daerin belegen; dat lant to Lengerne, met den sloten daerin 
belegen; dat lant van Aprinerlandc, met den sloten daerin belegen; dat lant 
van Averladerlande, met den sloten daerin gelegen; dat lant van 
Sagelterlande, met den sloten daerin belegen; ende dat lant van 
Emesgerlande, met den sloten daerin gelegen, tot eenen Zutphenschen leen 
gemaeckt bij 

Keene van den Broeck, heer Otten 1) soon, a°. 1401. 

1) Het tweede exemplaar van dit Register heeft: Ocken. 
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69. OOSTVRIESLANT. 

Dat goet tot Loningh, te Witmonde gelegen, ten Zutphenschen rechten heeft 
ontfangen 

Henrick die Vriese tot behoeff der huysarmen, anno 1378. 

Die stadt, slot, huyseren ende heerlickheyden Esens, Stedesdorp ende 
Withmonde, met allen heuren landen, Iuden, gerechticheyden ende tobehoor, 
tot Gelderschen rechten, met eenen grauwen hengst te verhergewaden, te 
leen gemaeckt bij 

Balthazar heer to Esens, Stedesdorp ende Witmonde, an-roepende hertog Carl voor eenen 
schermheeren tegen Enno graven to Emden, die hem sijner stadt Esens, slot 
Witmonde met der landschap ende ondersaten daerto gehorende beroeft hadde, 30 
Septembris 1531. 

Johan grave to Ridberg ende soon to Esens, Stedesdorp ende Witmond, ende sijn moder 
Anna gravin to Ridberg als erven hares broders ende ooms Balthazars voorn. ontfangen dat 
huys, stadt, herlicheyt ende landschap Esens, Stedesdorp ende Witmond, met allen heuren 
in ende tobehoren ende al wat sij ende hare naecomelingen in Vrieslandt wijders anwinnen 
mogen, dergestalt dat gedachte huyse, stede ende landschap des furstendoms Gelre ende 
graeffschap Zutphen open huyser ende stede ten ewigen dagen bliven ende tot Gelrischen 
rechten, met eenen appelgrauwen hengst te verhergewaden, te leen gehalden sullen 
werden, tegen reciproque bescherminge voor gewalt ende onrecht, 31 Augusti 1548. 
Idem geven reversal, eodem die. 
Idem vernijt eedt, 6 Junii 1556. 
Agnes geborne van Benthem, weduwe graeff. Johans voorn., wordt bestedigt in harer 
voormunderschap harer twee dochteren Ermgart ende Walburch, daerin sij vermoge harer 
hilixvorworden gestelt was, 20 Februarii 1563. 
Eadem laet haren secretaris Henrick Streick hare voorseyde voormomber-schap beeeden, 

19 Martii 1563. 
Ermgart ende Walburg, erven hares vaders Johans, beleent, 19 Martii 1563. Arnold grave 
to Benthem ende Stenforden, heer to Wevelichaven, is volmechtige hulder; ende thergewaet 
ditmael betaelt met eenen moer, ronder prejudicie des grawen hengsts. 
Eaedem, gemalin Erichen graven ter Hoya ende Broichusen, ende Walburg, laeten eed 
vernijen deur Wolter die Roede na dode graeff Arnolds voorn., 7 Januarii 1569. 
Eaedem 1) na dode Wolters voorn. laten eedt vernijen Christopher van Fullen, drost to 

Ritberg, 4 Februarii 1576. 
Eaedem opt anholden heures curatoren Otto graven ter Hoya ende Broickhusen ende harer 
moder Agnes tweede gemael, crigen uutstel om behoorlicke volmacht te sendeu, 5 Junii 
1576. 

1) Ermgart wordt in deze akte weduwe genoemd. 
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Ermgart voorn. crigende bij susterlicker deylinge die graeffschap van Retberg, wesende een 
Hessens leen met den huyse Eden ende alle anderen sijnen tobehoren neffens 25000 
dalers, so behelt haer suster  

Walburg, gemalin Enno graven to Oostvrieslant, dit leen, 16 Junii 1578. 
Eadem ende haer suster Ermgart, edelvrou ter Lipp e, beleent volgende de susterlicke 

deylong, 14 Septembris 1581. Adrian van Stoutenberch, medicus, als volmechtig van 
graeff Enno, graef Edzards soon, doet hulde. 

Enno graeff to Oostvrieslant na dode sijner gemalin, vrou Walburg voorn., crigt voor sijn 
twee dochter uutstel bis thoeren mundigen jaren, 16 Decembris 1594. 

Idem geeft recognitie neffens betalinge des hergewaets ende versuyms, tsamen getaxeert op 
hondert rijcksdaler, dat hij, gevordert sijnde, oick gedurende sijner dochter 
onmundicheyt eed leisten sal, 3 Januarii 1595. 

Idem, bij overgifte sijner 2 dochteren, vrouwen Sabina Catharina ende Agnes, als erven 
harer vrou moder Walburg, beleent; niet bescheyt, dat voortan tselve leen geheel 
bijeen bliven ende onvermindert vererven sal op sijner gen. oltsten soon ende sijne 
descendenten manlicken geslechts, des leens vehig ende tot regieringe van land ende 
luyden bequaem, ende daer die ophoren op den tweeden, derden, vierden ende 
nagebornen ende hare echte manlicke gebeurt; ende bij uut-sterven van graeff Ennen 
manlicke linie op sijner gen. broders, graven Johan ende Christopher, ende derselver 
mansgebeurt; ende bij gebreck van dien op de echte manlicke gebeurt van sijner gen. 
dochteren voorn.; ende daer van denselven nyemand in leven ware, opt eerste freulin 
des graeflicken huyses to Oostvriesland ofte denselven eerstgebornen, so dat altijt een 
eeniger, die oltste im geslecht, dit leen beerven sal, 4 Decembris 1611. 

Rudolph Christiaen grave ende heere tot Oostvrieslant als erve sijns vaders graaf Enno 
beleent, den 29 May 1627. tHeergewaet getaxeert op hondert rixdaler. 

Ulrich grave ende heere tot Oostvrieslandt als erve sijnnes broeders Rudolph Christiaen 
beleent, den 9 Aprill 1629. 

Enno Loduwich grave ende heere tot Oostvrieslant erhelt ses maenden uuytstel tot het 
verheven van dit leen, den 10 October 1649. Idem 1) beleent, den 6 Aprill 1650. 

Georg Christiaen graeff ende heer toe Oostvrieslant, erve sijnes broeders Enno Ludewych, 
beleent, den 2 Martii 1661. 

De heer Frederick Willem graeve van Ritbergen als successeur van sijn heer vader ende 
vrouwe grootmoeder, vrouwe Catharina Sabina graevinne tot Oostvrieslant ende 
Ritbergen, beleent, den 22 Martii 1664. 

De volmechtiger van vrouwe Anna Catharina graevinne tot Oostvrieslant ende Ritbergen, 
regentinne ende voormundersche van haer minderjaerigen soon Frederyck Willem, 
accepteert de openinge van leenrecht bij de Lantschap geaccordeert ende de andere 
pointen van die resolutien, maer protesteert tegen die bijgevoechde clausule: mits dat 
die proceduyre niet soude strecken tot naedeel van die crediteuren, die tot betaelinge 
van die 500.000 gl. aen de vorst ende bisschop van Munster haere penningen 
gecrediteert hebben, den 17 Mey 1664. 

1) Hij is de zoon van graaf Ulrich, zijn moeder is Juliana landgravinne toe Hessen (Leenakte). 
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Christiaen Everart vorst zu Oostvrieslant, heer tot Esens, Stedesdorp ende Witmunt ,
door sijn heer vaders Georg Christiaen doet op hem gecomen, den 30 April 1666. 

1)  

Idem, tot sijn mundige jaeren gecomen sijnde, heeft selfs den eet laeten doen door 
Godefridt Becker, Dr. ende amptman tot Esens, als hulder, den 30 Septemb. 1691. 

Georg Aelbregt, erfgenaem sijns vaders Christiaen Everhard furst van Oostvriesland etc., 
beleent, 18 Decemb. 1708. 

Caerl Edzard, erfgenaem sijns vaders Georg Aelbregt furst van Oostvrieslant, beleent, 5 
Julij 1735. 

Frederick van Gods genade koning in Pruysen etc. na dode vanCaerl Edzard furst van 
Oostvriesland beleend, 8 Meert 1747. 

70. MUNSTER. 
Die wiltbaen over al die herschap van Stenvorde, die voechdye van ste 

Marienvelde ende die voechdye van ste Mauritius te Monstre heeft ontfangen 

Ludolph van Stenvorde, anno 1326. 
Johan van Ben th em erft alle alsulck goet ende erfnis als hij van hertog Edouard hielt, tot 

eenen Zutphenschen leen, op sijnen soon Walraven van Benthem, anno 1379. 
Die heer van Steynvorden ontfinck die voochdye van Overwater, item die voochdye van ste 

Mauritius, item die wiltforst over de Davert, ten Zutphenschen leen, 1380. 
Ludolph heer van Steynvorde ontfinck die voechdye van Overwater tot Munster in der 

stadt, ende die voechdie tot ste Mauris ende die wiltforste in der Davert, tuschen 
Munster ende Ludinckhusen in den Stifte van Munster gelegen, ende sijn moderlicke 
erve geheiten dat Monickelant, a°. 1402. 

Arnold greve van Benthem ende to Steynforden, heer to Wevelinckhaven, als erve sijner 
moder van Ghemen ontfengt dat wiltforsterampt in der Davert, tuschen der stadt 
Munster ende Ludinckhusen gelegen, met allen sijnen rechten ende tobehoor, tot 
Zutphenschen rechten, 9 Septembris 1525. 

Idem laet eed vernijen Johan van Lennep, bevelhebber to Steinforden, 4 Octobris 1538. 
Idem laet eedt vernijen, 1 Aprilis 1544. 
Arnold grave to Benthem ende Steinforden, erve sijnes vaders Arnolds, beleent, 27 Junii 

1554. 
Idem vernijt eedt, 22 Junii 1556. 
Arnolt grave to Benthem ende Steinforden, onmundig, Arnoltssoon, crigt uutstel mitz 

absencie des statholders der leenen, als Gerard Koenen, volmechtige sijner vrou 
moder 'Anna gravin to Benthem, beleninge sochte, 5 Maii 1567. 

1) Zijn moeder is Christina Charlotte hertogin van Wurtenberch ende Teck (Leenakte). 
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Idem beleent als erve sijnes vaders , 13 Februarii 1572. 1)  

Idem crigt 6 maenden uutstel, 29 Martii 1599. 
Idem crigt uutstel tot den l Octobris, 14 Martii 1600. en 

Idem crigt uutstel tot Paschen, 12 Augusti 1600. 
Idem vernijt eed deur Arnt van Steenler, volmechtigen, 4 Octobris 1603. 
Wilhelm Henrick grave to Benthem, Tekelenborch, Steinfurd ende Limborch, heer to 

Rheda, Wevelinchoven, Alpen ende Helffenstein, vrijheer to Lennep, erffvoogt to 
Coln, beleent, 24 Aprilis 1613. Arnts soon. 

Arnolt Joost grave to Bentem etc. als erve van Willem Hendric beleent, den 13 Februarii 
1644. 

Ernst Wilhelm grave to Bentem etc., erve sijnnes vaders Arnolt Joost, beleent, den 12 
October 1644. 

71. MUNSTER. 

Die voochdye van sante Marienvelde ende die voochdie van sant Mauritius te 
Monstre heeft ontfangen 

Ludolph van Stenvorde, anno 1326. 
Johan van Benthem erft op sijnen soon 
Walraven van Benthem, anno 1379. 
Verder als 70. 

72. MUNSTER. 

Den hoff te Diepenbroecke ende dat daerto behoort, te Zutphenschen rechten 
erkent bij 

Gerrit van Diepenbroicke, anno 1326. 
Henrich van Diepenbroeck ontfinck sijn huys ende goet tot Diepenbroick 

als dat gelegen is, tot eenen Zutphenschen leen, anno 1379. 
Jorden van Diepenbroeck ontfinck dat huys to Diepenbroeck, tot Boeckholt gelegen, met 

allen sijnen tobehoren: item dat goet ten Kortenhorn, a°. 1424. 
Henrick van Diepenbroeck, erve sijnes vaders Jordens, a°. 1439. Evert van 

Diepenbroick erft op sijnen soon 
Herman van Diepenbroick dat huys tot Diepenbroeck, in den Sticht van Munster, in den 

kerspel van Boeckholt, in der buerschap van Baerle gelegen, 11 Octobris anno 1473. 
Anna van Diepenbroeck, huysfrou Zeynen van Welfelde, beleent, 19 Junii 1521. Tversuym 

affgedragen ende quijtgescholden. 
Eadem laet eed vernijen, 18 Septembris 1538. 
Eadem laet eedt vernijen, 10 Julii 1544. 
Gerrit van Welfelde, erve sijner moder Anne, 9 Decembris 1551. 

1) In deze akte wordt de moeder genoemd Anna gravin van Teckelenburc h. 
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Idem vernijt eedt, 19 Junii 1556. 
Arnt van Weifelde, erve sijnes vaders Gerrits, crigt uutstel, 12 Januarii 1578. 
Idem beleent, 22 Maii 1578. 
Idem laet eed vernijen deur sijnen broder Wilhelm bij volmechtigen 
Rutger van Remund, secretaris der stad Bocholt, 23 Aprilis 1608. Zeno van Weifelde, 

dumproost to Worms ende capitularheer to Spier, erve sijnes broders Arnts, 
gewesenen dumcuster ende senior to Spier, beleent, 30 Augusti 1625. 

Maria van Weifelde als erve haeres broeders Zeyno beleent, den 9 Julij 1627. 
Eadem disponeert vant voornoemde ende andere leenen 1), den 23 Octobris 1627. 
Johan van Volkertshuysen als erve sijnner moeder Amelia van Weifelt, naest 

leenvolgerse van Willem van Weifelt, werltlic geweest sijnde, die het geerft van 
sijn vader Guert van Weifelt, beleent, den 16 Julij 1628. 

Johan van Welphelde, erve sijnner oldemoye Maria van Welphelde, uuyt cracht van 
selver dispositie beleent, den 21 Septemb. 1636. Johan Volkerhusen laet 
approberen seeckere accorden met Diederick van Reemen to Cortenhoorn 
gehouden, den 20 Februarij 1641. 

Johan van Welphelde laet sijne dispositie approberen, den 4 October 1661. Borchart 
Joost van Welphelde, erve sijnes vaders, beleent, den 29 October 1662. 

Idem belast dit leen met een summe van twee duysent rijxdaelder ten behoeve van Anthon 
Gunther Swarts van ende tot Bosch, colonel, ende vrouwe Mechtelt Josina van 
Welvelde, den 31 Januarij 1678.  

Idem draegt dit leen op aen Mechtelt Anna van Ittersum, douariere Wellevelt, die daermede 
weder beleent is, den 10 Maert 1697. 

Eadem laet haer beslote dispositie approberen, den 20 April 1702.  
Johan Seger van Welvelde beleent, 22 Junij 1714. 
Idem laet sijn beslote dispositie approberen, 23 Maert 1718. 
Idem laet approberen de verkopinge van dit leen op den 12 October 1732 gedaen aen 

Johan Anton van Graes, 2 Mey 1733. 
Idem draegt dit leen op aen Johan Anton van Graes en Johanna Francisca van Elmendorf, 

egtelieden, mits daerin blijvende staen vijfduysend rijxdaelder markgeld, die daer 
weder mede so beleent sijn, 20 Febr. 1736. 

Coenraed Anthon van Graes en Henrietta Sophia Isabella van Vaerst, ehelieden, 
erfgenamen harer ouderen Johan Anthon van Graes en Francisca van 
Elmendorf, in leven ehelieden, beleend, 17 Octob. 1775. 

Deselve laten een besloten codicil aproberen, 27 April 1776. 
Deselve laten aproberen en registreren haarl. bondige vereenigingen en 

huwlijksaccoorden van den 26 Maart 1778, 28 Maart 1778. 

1) Ten behoeve van haren neef Johan van Welvelde, zoon van Joost en Belye van 
Volkerhuysen. 
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Ferdinand van Graes 1) laat registreren een acte van cessie of donatie inter vivos d.d. 27 
van Wintermaand 1809, door desselfs ouders Coenraad Anthon van Graes en H. van 
Vaerst ten zijnen behoeven gepasseert, d.d. 27 van Louwmaand 1811. 

En laat uyt hoofde van dien dit leen ten zijnen naamen overteekenen, eodem die. 

73. MUNSTER.  

Dat goet ten Kortenhorn, tot Zutphenschen rechten ontfinck 

Jorden van Diepenbroeck, anno 1424. 
Herman van Diepenbroeck erft op sijnen soon 
Rutger van Diepenbroeck dat huys to Kortenhoren met allen sijnen tobehoor, in den 

Sticht van Munster, in den ampt van Boeckholt ende in der buerschap van Steynre 
van alts gelegen, 7 Julii 1532. 

Hilleken van Diepenbroeck, onmundig, erve hares vaders Rutgers, beleent, 14 Junii 1538 
. 2)

Eadem laet eedt vernijen, 24 Septembris 1538. 
Eadem met hare moder Anna van Eyl van Dungelen laten eed vernijen Henrick van 

Dungelen, 10 Julii 1544. 
3) 

Eadem laet dit leen ontfangen Johan van der Hoevelick tharen behoeve, 29 Aprilis 1551. 
Josina van Diepenbroeck, huysfrou Joriens van Asbeeck, oltste dochter Rutgers, claegt 

over d'onbehoorlicke beleninge harer jonger suster Hilleken ende ontfengt dit leen 
oyck als erve hares vaders, 18 Julii 1555. 

Hilleken voorn. laet haren man Lubbert van Rem en to Reede eed vernijen, 4 Septembris 
anno 1555. 

Eadem laet eed vernijen, 20 Junii 1556. 
Eadem laet eedt vernijen, 29 Novembris 1596. 
Eadem laet eed vernijen, na dode hares mans, haren soon Rutger van Remen, 12 Augusti 

1602. 
Johan van Schagen, heer to Schagen, Burghorn, Bersingerhorn, Harinchuysen, 

Goudriaen etc., bij opdragt Hillae van Diepenbroecks voorn. beleent met dat huys 
ende die havesaet Kortenhorn, met sijn schuyr, graften ende wal, die voorplaets, 
garden met fruyt- ende andere bomen, den bosch daer een brede weg deurgaet, daer 
die verhouwen eyckenbomen gestaen hebben ende noch jonge bomen staen; noch 
eenig slagholt; item omtrent 14 molder geseys an 10 stucken, naemlick een 
kempken van 5 schepel genoomt het Vliemken, een stuxken van 4 schepel dat 
Nijentimmer gebruyckt heeft, een van 6 schepel, een van 4 schepel an den boom 
gelegen, een van 8 schepel an den Rubbengarde, een van 4 schepel, een van 3 
schepel genant Nijengetimmers bongert, een van ongeveer 8 schepel bij het bos 
genoomt die Horst, een van 4 schepel in der 

1) Eenige zoon (Leenakte). 

2) Haar moeder Anna van Eyl behoudt haar tucht (Leenakte). 

3) Huisvrouw van Henrick van Dungelen (Leenakte). 
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heyden, dat een tijtlanck ledig gelegen, een stoppelcamp van 25 molder tot den huyse 
behorende; noch een stuxken van omtrent 1½ mergen weylands, daer men tuschen 
3 ende 4 voeder huys plag te winnen; een stuxken groenlands genoomt den Bruyl, 
met een stuck van gelijcker grote, so hey als allerley land; noch het groot 
heuybroeck, nu verpand an die dochter van Herman ter Lege, wonende tot 
Rotterdam, ende verpacht an Henrick de Cortenhorn ende Herman ter Lege; het 
cleyn heuybroeck verpacht an Henrick de Cortenhorn; den bongert, voormaels altijt 
bij Nijentimmer gebruyckt ende na an eenen anderen huysman uutgedaen; item die 
schaepdrift tot Cortenhorn gehorende; noch eenen bouhoff genoomt Nijentimmer met 
allen sijnen toebehoorten, gelijck dieselve bij den huyse Cortenhorn plag gebruyckt 
te worden, in den Stichte van Munster, ampte van Boeckholt ende buerschap van 
Steenre gelegen, voorbeholden joffrou Hilla ende haren erven een losse met IIIIm 
daler, 13 Junii 1606. 

Rutger van Rhemen, erve sijner moder Hille, draegt dit leen op 
Diedrick Dyenberg van Remen, 2 Octobris 1613. 
Idem thoont vertich van vrou Anna van Assendelft, weduwe van Schagen, op de 

pandschap, 16 Octobris 1618. 
Idem verbint dit voor soodane pennongen als hij sijnnen soone Johan Willem van Reemen 

in hylixvurwarden belooft heeft, den 14 Augusti 1630. 
Johan van Rhemen 1), onmundich, erve sijnes vaders Didericks, beleent, den 24 November 

1651. 
Johan van WelWelenfelde bij opdracht Johans van Rhemen 2) beleent, den 20 Martii 1655. 
Idem laet sijn besloten dispositie approberen, den 4 October 1661.  
Verder als 72. 

74. MUNSTER. 

Tgoet te Gilinck, in den kerspel te Bocholt, in der boer-schap te Heemde, te 
Zutphenschen leen ontfinck  

Bernt Ghiling, anno 1378. 
Scholt van Vraeger en ontfinck een goet geheiten Ghylinck met sijnen tobehoren, gelegen 

in den kerspel van Boicholt, in der buerschap van Heemden, a°. 1424. 
Henrick Scholt transporteert dit leen op sijnen soon 
Beernt Scholt, anno 1465. 
Idem ontfengt dat goet geheiten Gylinck met sijnen tobehoren, in den Sticht van Munster, 

in den kerspel van Boeckholt ende in der buerschap van Heemden gelegen, daer 
naest gelant is Jan Gebbinck an d' een ende Bernt Boedinck an d' ander sijde, tot 
Zutphenschen leenrechten, 17 Octobris 1473. 

Idem vernijt eedt, 19 Augusti 1484. 
Gerrit Scholten, erve sijnes vaders Bernts, an°. 1497. 

1) Oudste nagelaten zoon (Leenakte).  
2) En zijn broeder Hendrik (Leenakte). 
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Bernt Schuiten beleeut, anno 1510. 
Wilhem Scholten bij transport sijnes vaders Bernts, beheltlick een tucht, beleent, anno 

1522. 
Idem vernijt eedt, 26 Septembris 1538. 
Idem, 12 Julii 1544, 31 Octobris 1557. 
Henrick ten Tyller bij transport Willems voorn., 22 Martii 1560.  
Lambert ten Tyller, onmundig, erve sijnes vaders Henricks, beleent, 16 Martii 1597. Geert 

ten Tyller, sijn oom, doet hulde. 
Engelbert van Dier en als erve sijnner moeder broeder Lambert ten Tyller oft Gyllinck 

beleent, den 23 September 1636 . 1)

Idem doet selver eedt, 28 October 1636. 
Heyle ten Tiller, erve hares broeders Lambert ten Tiller, beleent, den 19 December 1636. 
Geesken ten Bouwhuys, beleent sijnde als erve Lambert ten Tyller, draegt dit leen op aen 

Engelbert van Dieren, den 26 Januarij 1637. 
Jan van Dieren, erfgenaem sijnes vaders Engelbert, beleent, den 11 October 1660. Sijn 

hulder is Godert van Dieren. 
Idem doet selver eet, den 9 April 1668. 
Catrijn van Dieren, huysvrou van Gerrit Smit s, beleent als erve haeres broeders Jan, den 

26 Junij 1680. 
Eadem draegt dit leen op aen 
Derk van Langenberg, die daer weder mede beleent is, den 30 Jan. 1703. 
Hendrik van Langenberg, erfgenaem sijns broeders Derks, beleent, 23 Oct. 1706. 
Idem laet approberen sijn beslote dispositie onder sijne vier kinderen, 17 Septemb. 1720. 
Maria Elisabet van Langenberg laet approberen de verdeling den 9 Febr. laestleden 

opgerigt tussen de kinderen van Hendrik van Langenberg, met sijne bewilliging, en 
is daermede beleent, mits denselven behoudende het vrugtgebruik sijn leven lang, 
20 October 1722. Hulder Johan Christiaen Ranits, haer man. 

Deselve stelt na dode haers mans tot hulder Johan van Essen, 17 April 1728. 
Deselve laet approberen haer beslote dispositie, 17 April 1728. 
Maria Wilhelmina Florentina Ranits, erfgenaem haers moeders Maria Elisabet van 

Langenberg, onmundig, beleent, 19 Julij 1729. Hulder Eustatius Pleger, haer voogd en 
bloedmomber. 

J. Schoemaker na dode van Eustatius Pleger, voogd en bloedmomber, eed vernieuwt, 8 
Aug. 1733. 

Maria Wilhelmina Florentina de Ranits, meerderjarig geworden, laat eed vernieuwen, 1 
Aug. 1752. 

David van Hoytem a, testamentaire erfgenaem van Maria Wilhelmina Florentina de Ranitz 
, beleend, 6 Decemb. 1752. 2)  

1) Zijn vader Andries doet hulde (Leenakte).  
2) Hij is haar man (Leenakte). 



blz. 93 

Dominicus Namna van Hoytema als leenvolger van sijn broeder David beleend, 20 May 
1788. 

Idem laat approberen een extract uyt sijn testament de dato 1 Aug. 1788, 14 Aug. 1788 1). 

75. MUNSTER. 
Dat huys to Krechtingen ende al sijn tobehoren, wesende van alts een leen des 

abts to Werden, wort op het anholden van de gebroder 

Albert van Ermel, domheeren to Munster, ende Wessel van Ermel van der leenschap 
verlaten ende in plaets van dien andere goeder angenomen, a°. 1531. 

Wessel van Ermel als erve sijnes ooms Wessels ontfengt te leen dat huys to Krechtingen, 
met den voorgeborcht, moelen, hoven ende allen anderen renten ende goederen nu 
daerto gehorende, nyet daervan uutgescheiden, in den Sticht van Munster, in den 
ampt van Boeckholt ende in den kerspel van Reede van olts gelegen, tot 
Zutphenschen rechten, te verhergewaden met eenen havick ende leren hansch; met 
vorworden dat tselve huys met sijnen voorgeborchte, wallen, graven ende anderen 
sterckten der overicheit des furstendoms Gelre ende graefschap Zutphen, ofte 
dengenen so sij daerom schicken werden, altijt so oft sij dat doen versuecken ofte 
gesinnen, sonder weygeringe ofte ontlech geopent werden sal, om sich daer uut ende 
in te behelpen over al diegene daertegen dieselve overicheit des te doen mochte 
hebben, alleen het Sticht van Munster uutgesondert, als sulx die verdragsbrieven 
tuschen hertog Carl, hoochl. gedachten, ende wijlen Wessel van Ermel, deshalven 
hierbevorens gemaeckt, wijders vermogen, 11 Februarii anno 1531. 

Idem vernijt eedt, 8 Octobris 1538. 
Idem, 9 Septembris 1544. 
Dorothea van Ermel, weduwe Vijts van Munste r, ten versuecke hares soons Sondags, crigt 

uutstel, 7 Februarii 1555. 
Heyla van Ermel, erve hares broders Wessels, beleent sijnde, transporteert dit op Dorothea 

van Ermel, 19 Novembris 1555. Sondach van Munster hulder. Eadem crigt uutstel 
eedt te vernijen, 20 Junii 1556. 

Sondagh van Munster, erve sijner moder Dorotheae, maeckt dit sijnen broder 
Rodolph van Munster bij testamente, 4 Augusti 1592. Beheltlick Margreten Wulffs, 

weduwe Sondachs, hare tucht. 
Jacob van Munster als oltste erve sijnes broders Sondags beleent, na quijtscheldinge des 

versuyms, 11 Julii 1594. 
Idem verdraegt met sijnen broder Rodolph dat denselven tleen verbonden sal bliven voor 

3000 rijxdaler voor sijn huysfrouwen erven, so hij se overleeft, ende so sij hem 
overleeft, voor 3600 rijxdaler, ende dat 

1) Als zijn erfgenamen worden in de akte genoemd zijn schoonzoons Nicolaas le Balleur en Mr. Willem Jacob 

Renaud. 
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voor sijn erff van 50 rijxdaler sjaers sedert den jare 1566 verlopen, noch voor versterf harer 
susteren '), oick voor timmeringe ende verbeteringe van meul ende tochtbruggen, 
item voor afgeloste 2 rentebrieven van 175 ende 150 goltg., lestlick voor 3600 
rijxdaler, daervoor Rodolph van wegen sijnes broders Sondags gelooft heeft ende 
sijner huysfrouwen goederen verbonden sijn, 27 Martii 1602. 

Sondag van Munster, erve sijnes vaders Jacobs, beleent, 5 Februarii 1608. Ende sijn older 
broder Herman vertijt op sijn recht, 5 Maii 1608. 

Idem verbind een stuck groenlands genoomt Krechtingreck, nog sekere groenlanden 
genant het Mancklant, die bovenweyde ende die bovenwissche, om bij Anna van Re 
daeran te verhalen 600 rijxdaler, woveer sij haren man Rodolph van Munster comt te 
overleven, die Sondag nyet schuldig word indien Rodolph haer overleeft, 31 Martii 
1610. 

Jacob van Munster, erve sijunes vaders Sondachs, beleent, den 14 Julij 1638. Idem stelt 
dit leen tot onderpant aen sijn swaeger Johan Adolph van 

Buytzouw ten opsichte van die aen hem beloofde seeven duysent 
guld., den 11 Julij 1651. 
Idem laet sijne dispositie approberen, den 19 Martii 1663. 
Sondach Godert van Munster, outste soon sijns vaders Jacob, beleent, den 21 Sept. 1667. 

Sijn ohem Godert de Koninck is hulder. 
Idem laet den eet vernieuwen door Dr. Bertram Theben, den 8 October 1675. 
Idem laet sijn besloten dispositie approberen, den 5 Martii 1681. 
Louisa Christina Jondanvil, weduwe van Sondach Godert van Munster, als moeder ende 

mombersche van haer minderjaerige dochters Sibilla Margareta Louisa Isabella ende 
Anna Philippina van Munster, erfgenaemen haeres vaders, beleent, den 17 Julij 
1689. 

Sibilla Margareta geborene van Munster tot Kregtingen alleen hiermede beleent, den 12 
Decemb. 1696 door haer man Johan Ferdinand van Spittael. Heergewaet getaxeert 
op vijf goutg. 

Eadem laet haer beslote dispositie approberen , den 5 Febr. 1697. 2)  

Eadem beswaert dit leen met 6200 rijxdaler ten behoeve van Agnes Juliana van Dombrook, 
wed. Spittael, so lang deselve leeft, den 27 Junij 1700. 

Ericus Joannes Philippus de Spittahl en Wilhelmina Catharina van Folleville, ehelieden, 
erfgenamen baars moeders Sibilla Margaretha Louisa Isabella geboren van Munster, 
beleend, 5 Octob. 1748. 

Idem, pro se en als momberheer van sijne kinderen bij wijlen vrouwe Wilhelmina 
Catharina van Folleville ehelijk verwekt, verbiud dit leen voor een duysend agt 
honderd rijksdaalders aan sijn broeder Ferdinand van Spitthal en voor een duysend 
vier honderd en vijftig rijksdaalders aan sijn swager Leopold van Baexen, tot 
verstoringe van den derden voet, 6 Octob. 1763. 

Idem draagt dit leen op aan sijn soon Johan Adolph van Spittael, die daar weder mede 
beleend is, 15 Mey 1766. 

1) Van Marlhusen en Maria van Munster (Leenakte).  
2) In deze akte genoemd Sibille Margareta Ludovica. 
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Amadeus Kraakhorst de Kempinck laat approberen en registreren een gerigtelijk transport 
van den 17 Julij 1775, waarbij aan desselfs vader Lodewijk Kraakhorst tot Kempinck 
worden gecedeert eenige parceelen gehoort hebbende onder dit leen en alle bij de acte 
uytgedrukt ), 5 Julij 1776. 1  

Idem na dode sijns vaders voornoemt met die gelibelleerde parceelen als een bijsonder en 
afgespleten leen beleend, eodem die. 

Maria Francisca Kraakhorst de Kempinck , in qualiteyt als moeder en generale 
volmagtigerse van haren uytlandigen soon Amadaeus Theophil Kraakhorst de 
Kempinck, belast een gedeelte deses leens met twee duysend guld. ten behoeve van 
vrouwe douariere Cursoll, gebore de Weyler, 24 Julij 1783. 

2)  

Amadaeus Kraakhorst de Kempinck laat approberen en registreren een transport, den 30 
Novemb. 1786 voor den gerigte van Boekholt met relatie tot een gedeelte deses leens 
(bij de acte uytgedrukt) ten behoeve van Johan Theodoor van Berchem gepasseert, 22 
Jan. 1787. 

Idem draagt ten gevolge van dien dit gedeelte op aan 
Johan Theodoor van Berchem, die daar weder mede beleend is, eodem die. 
Maria Smeink, weduwe Heisterman, laat registrereu een coopscontract met Johan 

Christopher Theodoor van Berchem den 26 August 1800 over dit leen gesloten, en uyt 
hoofde van dien hetselve ten haaren naeme overtekenen, 13 October 1800. 

Johan Balthasar van der Meulen laat registreren een coopscontract d.d. 23 Febr. 1802 met 
Maria Schmeinck, wed. Heisterman, over dit leen geslooten, d.d. 9 October 1802. 

Deselve laat registreren een acte van cessie of transport d.d. 22 May 1802 door Maria 
Schmeinck, wed. Heisterman, ten zijnen behoeve gepasseert, en laat uyt hoofde van 
dien dit leen ten zijnen naame overtekenen, eodem die. 

Hartoch Carll van Gelre het huys Crechting gecoft hebbende van Wessel van Ermel, 
maeckt het to leen ende verlijt ende beleent daermede Wessel van Ermel, des 
voorn. Wessels neve, tot Zutphenschen rechten, tot een apen huys tegens een 
ygelic, uuytgenamen tegens die van den Stifte Munster, dattet daertegens neutral 
sal sijn, den 11 Junij 1523 3). 

1) Het huis Krechting enz. 
2) Geboren du Bus (Leenakte). 
3) Deze akte is in 1630 in het Leenaktenboek bijgeschreven. 



blz. 96 

76. MUNSTER. 

Den hoff to Nechtershem, geheiten Heytgynshoff, met allen sijnen 
tobehoren, to eenen Muntztersen borchleenrechten ontfinck 

Johan Hoevernagel van Blanckenhem, a°. 1418. 

Dat huys ende stadt to Ludinchusen tot een open huys ende stadt, ende 
den hoff te Katerenberge, in den kerspel to Sepperode, ende 2 huyse in 
den Vorste, Aelberts huys ende Bruystens huys, ten manleen gemaeckt 
voor xxx mank gelts bij 

Henrick Wolff van Ludinchusen ende sijnen soon Henrick, a°. 1334. 

Dat slot to Ahuys voor een open huys erkent bij  

Herman heer van Ahuys. 

Een erve ende goet to Merbach ende die kerckgift to Marmagen, end een 
borchleen to Monster in Eyflen met sijner tobehoor; item den hoff to 
Nettersheim, ontfinck 

Henrick van Merbach, anno 1413 1). 

Het huys Grevinck met sijnen tobehoor, gelegen in den Stichte van 
Munster, in den kerspel van Lonnichusen ende in der buerschap van 
Berenbroeck, tot Zutphenschen rechten eerst te leen gemaeckt bij 

Derck van Schelick bij hertog Carls tijden van Egmont, ende met eedtsvernyeuwinge 
erkent, 24 Julii a°. 1544. 

Serris van Schedelich, erve sijnes ooms Derx, 30 Januarii 1556. 
Anna van Schedelich met haren gecoren momber Johan die Beste als erve hares 

broders Derx beleent sijnde, transporteert 't voorn. leen voort op 
Serris van Schedelich, 21 Martii 1556. 
Bernhard van Schedelich, erve sijnes vaders Serris, beleent, 9 Februarii 1602. Otte 

Drost e, erve hares soons Bernhards, beleent sijnde, dragt op 
Johan Asbeck Torck, harer dochter Sibille van Schedelichs man, 't voorn. leen, 14 

Decembris 1604. 

1) Bovenstaande beleeningen zijn, behalve Ahuys, ten onrechte onder Munster gebracht. 
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Hendrick Drosten te Visseringh bij opdracht van Johan Asbeec Turck beleent, den 9 
December 1628. 

Heydenric Drosten to Vissering, erve sijnnes vaders Henric Drosten voors., beleent, den 15 
Januarii 1642. Reyner van Raesfelt tot Middachten hulder als oom ende 
bloetmomber. 

Christophel Heydentrijck Drosten, heer toe Visscherinck, Koldenhove etc., erfdrost des 
Stichts Munster ende droste tot Horstmaer ende Ahuys, erve sijnes vaders 
Heydentrijck Droste, beleent, den 20 Mey 1679. 

Maximiliaen Heidenrik Droste, erfgenaem sijns vaders Christoffel Heidenrijk Droste, 
beleent, 12 Febr. 1724. 

Adolph Heidenrich Droste van Vissering, erfgenaem sijns vaders Maximiliaen Heidenrik 
Droste, beleent, 12 Julij 1752. 

Clement August Droste van Vissering, erfgenaam sijns vaders Adolph Heidenrich, 
beleend, 8 August. 1777. 

Adolph Heydenrick Bernard Droste van Vissering, erfgenaam sijns vaders Clement 
August, beleend, 25 May 1791. 

77. CLEVE. 
Dat goet tot Mulle ontfinck 

Die pastor van Goch, a0. 1377. Ende daer worde man aff Claes, sijn soon, want hij een 
pape is. 

Johan Mensch ontfinck eenen hoff to Mulle, gelegen in den kerspel van Aisperden, to 
eenen Rijfferscheider leensrechte, anno 1405. 

Johan Myns 1), priester, ontfinck den hoff tot Mullen, gelegen tot Hummersum, in den 
gericht van Aesperden, tot eenen Rijperscheitschen leen, met allen sijnen tobehoren, 
als dieselve te wesen plag Claes pastoirs voor ende na Johan Mynsen, sijns vaders, 
a°. 1415. Sijn broder Henrick van Lantorp is hulder. 

Peter van den Kirckhoff ontfinck den hoff to Mulle, gelegen in den kerspel van 
Hummersheim, in den gericht van Aesperden, met een sware marck te 
verhergewaden, anno 1424. 

Mechtelt, weduwe Peters voorn., transporteert dit leen op 
Henrick van Lantdorp, anno 1426. 
Dirck van Moylant bij transport Henrix voorn., a°. 1430. 
Yde, weduwe Dircks van den Moelande, ontfinck den hoff tot Mulle, met eener marck ofte 

drye olde schilde te verhergewaden, a . 1443.  0

Wolter van den Molande, haer soon, doet hulde. 
Johan van den Molant transporteert alle alsulck recht als hij hadde tot den hoff to Mulle, 

beheltlick sijner moder Hillen heure tucht, op sijn neve 
Henrick Fuyst Janssoon, anno 1452. 
Idem, anno 1465. 
Peter Fuyst, erve sijnes broders Henrix, a . 1469. 0

1) In het Register staat verkeerd Nilius. 
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Den hoff tot Villar met sijnen tobehoren, in den ampte van Gooi gelegen, tot 
eenen Rijperschen leensrecht met eenen ponde etc., ontfinck 

Henrick van Merwick, anno 1402. 
Gerrit van Merwick ontfinck den hoff tot Viller met allen sijnen tobehoren, in aller 

maten als die Gerrits van Hoem en plag te wesen, tot eenen Gelderschen leene, 
a°.  1402. 

Derck van den Moyland bij transport Henricks van Meerwyck  ontfinck eenen hoff met 
sijnen tobehoren, gelegen tot Viller, als die Gerrits van Hoemen te wesen plag 
ende van den lande van Gelre te leen ruerende is, tot eenen Rijperscheytschen 
leenrechten, met eener marck te verhergewaden, a°. 1426. 

1)

Idem tuchtigt sijn vrou Ydeken, Johan Wouters dochter, eodem die.   
Yde, weduwe Dirx voorn., ontfinck den hoff to Viller, tot Rijperscheitschen rechten, met 

eener marck ofte 3 olde schilde te verhergewaden, a°.  1443. Haer soon Wolter doet 
hulde. 

Johan van den Molande, pastor tot Gelremalschen, erve sijner olderen, beleent, anno 
1453. Johan Joost, burger to Goch, doet hulde. Ende maeckt hieruut sijnen 2 
kinderen Johan ende Wolter van den Molande, bij Marie Lyfgers geteelt, na sijnen 
doot 35 rijnsg. sjaers. Ende die moder sal tucht hebben, so sij sonder man blijft. 
Item Johans naeste erven mogen dat goot ofte rente van der moder ende kinderen 
lossen met 700 rijnsg., a°.  1453. 

Johan van Gennep , homeister, tot behoeff des cloosters van Grevedael bij Goch bij 
transport Johans voorn., a°.  1454. 

Idem van wegen der abdissen ende convents voorn. ontfinck den hoff to Viller met allen 
sijnen rechten ende tobehoren, tot Rijperschen rechten, met een marck van 36 
alde groten te verhergewaden, anno 1465. 

77a. CLEVE. 

t Goet te Keveler, twelck  was  

Loeffs van Honsler, hielt 
Jan van der Strate, met de vischerie beneden Scravel, a°. 1326.  
Idem ontfinck den hoff te Keveler, met den mannen ende sijnen tobehoren, tot 

Gelreschen rechten, anno 1403. 
Idem ontfinck den hoff tot Keveler met sijnen tobehoor, tot Zutphenschen leenrechte, 

a°.  1424. 
Dat vorsteramt van Kelwalt, den hof ter Porten ton ander pleze, Genekins haeff, 

Petershoff, 't goet tot Eser pleze dat lyen was, tgoet te Bocholt dat Commers was, 
item ½ marck gelts, die Rycquijns in den Sterte was, helt heer 

Jan van der Strate, a0. 1326 2). 

1) In de leenakte staat nog: van Oeverassel. 
2) Deze beleening was door v. Reidt gebracht op het Register Overkwartier. 
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Kampmansgoet met sijnen tobehoren, tot eenen Gulichschen leensrechte 
ontfinck heer 

Johan van der Straten, ridder, a0. 1424. 

78 CLEVE. 

Dat huys ten Hamme, met der hofsteden, moilen, thienden, beemten, buschen, 
broecken etc., als dat met allen sijnen tobehoren gelegen is, tot eenen 
Rijperscheits leensrechte 1) ontfinck 

Evert van den Ha m, a°. 1399. 
Idem, ende tuchtigt sijn vrou Stijne, a°. 1402. 
Willem van Elvervelde ontfinck den Ham met allen sijnen tobe-horen, in hogen, legen, 

diepen, drogen, met water ende weyden, gelegen in den ampte van Goch bij 
Nergenna, anno 1452. 

Johanna van den Hamme van Everfelde ontfinck dat goet ten Hamme, in den kerspel van 
Homershem gelegen, anno 1461. Gerrit van Everfelde, heur soon, doet hulde. 

Eadem, anno 1465.  

Den hof tot Ysen, tot Aesperde gelegen, tot Rijperscheydschen rechte, helt 

Diedrick van den Heytvelde, anno 1326. 
Derich van Hoeckelem, burger van Goch, ontfinck den hoff tot Yssem, tot Aisperden 

gelegen, in den ampte van Goch, met allen sijnen tobehoren, tot Zutphenschen leene, 
a0. 1402 2). 

Herman van Hoekulem ontfinck dat goet geheiten Yssem, in den kerspel van Aesperden 
gelegen, anno 1403. 

Johan van Goc h, canonich tot Xancten, bij transport Hermans voorn., a°. 1405. 
Gerrit van Blomendale bij transport Johans voorn., a°. 1406. Aelbert Schroeder 

beleent, a°. 1424. 
Idem tuchtigt sijn vrou Griete, a . 1430. 0

Jut Schroeders, erve hares vaders Aelberts, a°. 1450. Wolter inger Smitten is hulder. 
Eadem laet haren man Johan Daem eed doen, a . 1452. 0

Eadem, a°. 1465. 

1) Na opdracht door Willem van den Hamme werd Jan van Ubbergen met dit goed beleend, die in 
1391 zijn vrouw Gertrude, dochter van Willem van den Hamme, er aan tuchtigde. 
v. Doorninck, Leenacten. 

2) Deric van Hoekelum ontving den hof in 1396 en tuchtigde er aan zijn vrouw Alit. 
v. Doorninck, Leenacten. 
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78a. CLEVE. 

Den hoff to Pleyze met sijnen tobehoren, gelegen in den ampt van Goch, in den 
kerspel van Haysshem, ontfinck tot sulcken rechten als hij gelegen is 

Aleyt van Kyvit, anno 1403. Sander van Kodinchoven hulder. 
Eadem, Dirx dochter van den Kyvit, huysfrou Sanders van Kodinchoven, ridder, als erve 

harer moder ontfinck 2 hoeve to Pleze met allen heuren tobehoren, gelegen in den 
kerspel van Haessem. tot Zutphenschen rechte, a°.  1410. 

Eadem tuchtigt haren man voorn. an den hoff to Pleze, in den kerspel van Haessem 
gelegen, daer Keldonck in woont, streckende an die kirckvort (ende an eenen hoff 
gelegen in den kerspel van Rade, in den lande van Kessel, geheiten den hoff te 
Veltem, met sijnen tobehoren 1), tot Zutphenschen rechte, anno 1410. 

Eadem, anno 1424. Den hoff tot Pleze. 

Een hoeve lants met bosche, broicke, hoge ende lege, bij Pleze gelegen, van alts 
van der herlicheit van Gelre ge-halden tot eenen Zutphenschen leene, bij 

Johan van Berenbroeck ontfangen, a°.  1403 2). 
Henrick van Berenbroick ontfinck een hoeve lants, gelegen in den gerichte van Aesperden, 

ao. 1424. 
Idem den hoff tot Roey ende een to Pleze, a°.  1430. 
Loeff van Berenbroeck, erve sijnes broders Henrix, ontfinck den hoff tot Pleze; item een 

hoeve lants, gelegen in den gericht van Aesperden, met sijnen tobehoor, voor twee 
leenen, tot Zutphenschen rechten, a°. 1458. 

79. CLEVE. 

Den Vrijthoff, tot Haessem gelegen, met sijnen tobehoren, tot Zutphenschen 
leensrechte ontfinck 

Derich Hagedorn, anno 1424. 
Wolter Hagedorn van Wese, erve sijner alderen, ao. 1442. 

Die laten in den kerspel van Hazen gelegen, tot Zutphenschen rechte ontfinck 

Goossen Harens, anno 1450. 
Idem, anno 1465. 

1) Het tusschen haakjes geplaatste had moeten staan in het deel Overkwartier, no. 151, blz. 
121.2 

2) Hij ontving dat ook reeds in 1394.  
v. Doorninck, Leenacten. 
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Dat huys tot Hoest ende 4 marck gelts uut den renten tot Moudich ende een 
goet tot Haessem ontfinck 

Maes van Bellinchaven, tot sulcken rechten als sijne brieven in halden, a°.  1402. 
4 Molder roggen tot Goch uut der moilen; item den hoffe tot Pleze geheiten 

Weybischoff; item den hoffe geheiten Slangenhoffe; item Trudemansgoet; item 
sijne laten, die in sijnen hoff tynsen, ontfinck 

Henrick Greyffer, ao. 1377. 
Alsulck leene als heer Loeif van Kervenhem end praest Otto ende der vrouwen 

tocht van den hertoch to Gelre te leen te houden plagen, daer heer Derich van 
der Straten mct recht inne gedinckt sit; item 5 marck outs gelts uut den 
thinse van Goch ende van den ampte; item 10 marck gelts ende 16 molder 
roggen uut der gruit ende moelen van Goch, geerft van heer 

Derich van der Straten op sijnen soon, heer Henrick van der Straten, anno 1377. 

Gyetvorderheygen ende wat daerto behoort; item 't goet te Slubbeke, dat 
Everarts Baers was; item die stat te Kervenem opt vorborcht to; item sijne 
manne te Tyegelen met den goede te Stenre dat tot den mannen hoort; item 
2/  van der kerckgift te Visschen; item die voochdie van Kempen; item 2 
goede ter Dele in den gericht van Wedinckendonck; item den hoff te Calbeke; 
item die cornthiend to Winckendonck, die Everart van Eversdonc was; item 
den molenpail to Scravel; item die laithe te Vendele; item 't goet ter Horst; 
item die stele in der Masen, die liggen tot Overtegele, ontfinck heer 

3

Diedrick Loeff van Cleve, anno 1326 1). 

1) Zie ook Overkwartier 134, blz. 104.  
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79a. CLEVE. 

Dat huys to Kalbeck, tot eenen Zutphenschen rechte ontfinck heer 

Johan van Groesbeeck, anno 1403. 
Johanna van Groesbeeck, huysfrou Dirx van Vlodorp, bij transport hares vaders Johans 

voorn, heeren tot Hoemen, ende sijner dochter Margriet ontfinck, navolgende erve : 
eerst dat huys tot Caldbeke, met water, weyden, bosch, broick, hoybeemten, artlant, 
vischerien, ende allen sijnen tobehoren, so dat gelegen is van Horsterdijck tot der Voirt 
to; item den hoff op der Voirt, met hoybeemten, holtwas, artlant, met den Zijlbruet 1) 

ende allen sijnen tobehoren; item den pacht tot Haessen, met jaergulden, 
hoenregulden, laten, lijffgewin, gewin, gewerff, verval, allen sijnen tobehoren ende 
rechten, beheltlick den hertog daeran 81/2 molder roggen ende 81/2 molder malts 
sjaers; item die thiende tot Herkenum, als 42 molder roggen ende 42 mudde even 
jaerlixer rente; • item die passche bij Gocherbosche met sijnen tobehoren; item dat 
water van der moilen tot Scravelen, tot Hudrade to; item 5 schepel roggen sjaers uut 
Cortengoede; item een molder roggen sjaers uut Borrengoede, a°. 1405.  

Eadem tuchtigt haren man, a°. 1406. 
Eadem, anno 1424, tot Zutphenschen leensrechte . 2) 

Johan heer tot Hoemen ende tot Malden, erve sijner suster Johannae, a°. 1455. 
N. N, huysfrou Reiners van Broichusen, ridders, ontfinck dat huys tot Kalbeke, a°. 1465. 

7 Marck gelts te borchleen van Gelre, 5 manne bij Gelre, 4 schellinge gelts te 
Goch, 12 hoenre gelts bij Gelren ende die vischerie tuschen sijnen 2 moelen 
helt  

Willem van Wilec, anno 1326. 

7 Marcke gelts, payements als in der stadt Goch van den thinse gebeurt wort, 
tot Zutphenschen rechte ontfinck  

Derich Stoeve, anno 1424. 

1) In de akte zelf staat : Zylbroich, en in de volgende : Zylbryet. 
2) In deze akte staat : Sylbroick. 
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80. CLEVE. 

Den hoff ter Heyden met allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van 
Hommerssom, in den ampte van Goch, tot eenen Zutphenschen leene ontfinck 

Conrad van Rulle, anno 1400. 
Idem, anno 1402. 
Die jonckvrouwen van Versenberge crigen dit leen gevrijt van allen dienst, daervoor sij verbonden 

sijn allen jaer ten ewigen dagen tot 4 tijden van den jaer begengnisse ende memorie te doen in 
haren godshusen voor de sielen van des hertogen voorvaderen, sijn eygen ende van vrou Marie 
van Herkurte, hertoginne van Gulich ende Gelre ende grevin van Zutphen, a°. 1407. 

Den hoff te Loe met sijnen tobehoren, gelegen in den gerichte van Aesperden, tot eenen Rijperscheits 
leen; item een deel van sijnen goede tot Heyden liggende, tot eenen Zutphenschen leen 
ontfinck 

Kodken, anno 1377. 
Reynken van Zellar ontfinck dat goet op de Loe, met tween hoeven walts op des Rijx walde gelegen, 

anno 1402. 
Idem ontfinck den hoff ingen Loe, met tween hoeven holts ende 5 mergen op des Rijx walde gelegen; 

item noch twee hoeven met heuren tobehoren, tot Heyden gelegen, tot Zutphenschen rechte, 
anno 1424. 

Reynken van Zeller ontfinck den hoff ingen Loe, tot Hummerssum gelegen, met 2 hoeven holts ende 
5 mergen op des Rijcks walde gelegen; item noch 2 hoeven met heuren tobehoren, tot Heyden 
gelegen, anno 1450. 

Idem, a°. 1466, met 4 hoeven holts. 
Henrick van Schevick ontfinck den hoff ingen Loe, tot Hummen sum gelegen, met 4 hoeven holts 

ende 5 morgen op Rijxwalt gelegen; ende 2 hoeven lants met heuren tobehoor, tot Heyden 
gelegen, voor een verfrevelt, versuymt ende vervallen leen uut sonderlinger genaden, als 
wesende oick van den stam van Zeller, a°. 1513. 



blz. 104 

81. CLEVE. 

Den hoff tipgen Resputte, gelegen bij Rijxwalde, met eenen eynde schietende op 
de Duffelstrate, met den anderen op Derck Heymerix holt ende erve dat daerbij 
ligt, met eener sijden allangs de Aspertsche straet, ende met der ander langs 
eenen goede tobehorende den joncferen van den Nyenclooster; ende eenen 
slach houts, gelegen in Rijxwalde, met eenen eynde schietende op des voors. 
Dirx goet op gen Resput voors, met den anderen op den Wijfsgrave, ende met 
eener sijden allangs vurslach shertogen van Cleve, ende met der anderen langs 
den wegh, die loopt van des Nyencloosters goet voor des greven loedstat, te leen 
gemaeckt tot Zutphenschen rechte bij 

Derck Heymerix, anno 1433. 
Idem tuchtigt sijn vrou Johanna van den Bil an t, eodem die. Otto Heymerick, erve 

sijnes vaders Dirx, a°. 1461. 
Idem, anno 1469. 
Idem vernijt eedt, anno 1481. 
Idem tuchtigt sijn vrou Else Lingerbeens, eodem die. 
Willem Heymerick transporteert tvoors. leen met allen sijnen rechten ende tobehoren na 

beleeninge op 
Claes Vyghe, a°. 1522. 
Idem crigt dit leen gevrijt, makende weder te leen 14 mergen lants, in den ampte tuschen 

Maes ende Wael in Harenrebroeck gelegen, in vijff deel begraven, geheiten Piexkempe, 
7 Septembris 1534 1) . 

Den hoff te Velde met sijnen tobehoren, gelegen voor Goch, tot eenen 
Zutphenschen leen ontfinck 

Francke van den Veld e, anno 1403. 
Henrick van Aerde Gerlachssoon ontfinck eenen hoff geheiten ten Velde met sijnen 

tobehoren, gelegen in den ampte van Goch, a°.1424. 
Derck van Aerde belast den Veldschen hoff an Dirck Stoyve met X molder roggen, welcke 

sijn broder Henrick van Aerde daeruut hadde ende bij Dirck Stoyve gekocht sijn, die 
daermede beleent is, anno 1445. 

Derck Steuve, bij transport Dirx van Aerde, ontfengt den Veldschen hoff met allen sijnen 
tobehoren, gelegen bij der stadt van Goch in den beemdenvelde 2) , als Franck van 
den Velde den te leen te halden plag, ende tuchtigt daeran sijn vrou Aleyt. a°. 1450. 
Johan Steuve, sijn soon, doet hulde. 

Idem doet selffs hulde, anno 1453. 
Johan Stoyve, erve sijnes vaders Dirx, transporteert dit leen op Wolter ingen 

Smytten, a°. 1469. 
Idem tuchtigt sijn vrou Aleyt Stoyve, eodem die. 

1) Zie Kwartier van Nijmegen, 26a, blz. 72. 
2) 2) In latere akten staat: leemdenvelde. 
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Jacob van Velle helt al sijn goet dat hij heeft te Kessel op de Nyerse, sonder ½ hoeve, die hij 
cochte tegen Volling, Weren Godelensoen 1) , a°. 1326. 

Een huys geheiten Driesberge ende den hoff, die voor denselven huse ligt, met 
bosch, broeck, beenden, lant, sant, ende allen sijnen rechten, renten ende 
tobehoren, wie dat in den ampte van Goch, in den kerspel van Kessel, op der 
Nyerssen gelegen, te leen gemaeckt tot Zutphenschen rechten bij 

Elisabet Collarts, huysfrou Helmichs van Schevick, a°. 1516.  
Wilhem van Schevick met sijne broders ende susters bij transport harer moder Elisabet, 

eodem die. 
Idem vernijt eedt, 21 Januarii 1540. 
Idem, 9 Augusti 1544. 
Idem tuchtigt sijn vrou Margriet van Steenhuys, eodem die. 
Idem, clagende dat hij van den statholder Willem Hinckert gevordert werde dit voor een 

Bairs leen te ontfangen, crigt voor bescheit, die graeff van Egmont als heer to Bair 
magh sijn recht versoecken daert behoort, 17 Decembris 1546 . 2) 

81a.  CLEVE. 
Den hoff te Hesen bij Goch, als die gelegen is; item tgoet ter Hove helt heer Arnout 

Snoke, anno 1326. 

Een water gelegen in der Nyersen bij Goch, beneden mijns hoeren mollen, ende 
schut met den aversten eynde an der stadt water van Goch, dat Thijs Duvels te 
wesen plag, ende met den nedersten eynde an water, dat heeren Gaert 
Mynschen, priester, te wesen plagh; welck water pleeg te wesen tot 
Zutphenschen leenrechte 

Henrick Vailbyrs, ende getransporteert is bij 
Derck Steuve, beleent wesende, a°. 1434, op  
Arnt Schoenre, a°. 1453. 

1) Deze beleening was ten onrechte gebracht op het register van het Overkwartier. 
2) Als de vorige noot. 
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17 Mergen lants, gelegen in den Velsschen velde beneden den Houdenberg an 
beyden sijden, tot alsulcken recht als dat gelegen is ontfinck 

Derck Rycquijnssoon van Goch, anno 1405. 

82. CLEVE. 

Een hoeve lants in den velde bij Santen gelegen; item een halve marck gelts uut 
Alijt Wyers goet ende een halve marck gelts uut den goede tot Asseherbrugge, 
helt te leen 

Henrick van den Gruethus, anno 1326. 

18 Mergen lants, te Hansler tegen Calcker, te Zutphenschen rechte hielt 

Godert van Boetseler, anno 1326. 

2 Hoeven lants, gelegen in den kerspel van Moudick, ende 18 groten sjaers uut 
der Swarter monche hoeve to Overassel, te Zutphenschen rechten ontfinck 

Johan Venneboit, a°. 1403. 
Idem ontfinck 2 hoeven lants geheiten Passiershoeven, met allen heuren tobehoren, ende 

18 groot sjaers, die gaen uut der Swarter monick hoff van Overassel, welcke 2 hoeven 
lants gelegen sijn in den kerspel van Moldick, tuschen erve des heeren van Heumen 
an beyden sijden, schietende met den cellen eynde int Walt ende met den anderen 
eynde op lande Bernts van der Wilt, anno 1424. 

Johan Venboit ontfinck 32 mergen lants, gelegen tot Moudick, in den ampte van Goch, 
anno 1435. 

82a. CLEVE. 

Dat huys ende borch tot Genp, te leen erkent bij 

Reinolt van Brederode ende van Genp, met bekentnis dat die Gelderschen in der 
herlickheyt Genp met heuren goederen tolvrij deurvaren sullen, uutgesondert den 
marcktol, die van olts geweest is, a°. 1385. 
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Die Weheweyde, bij Ursoye gelegen, voor een Randens leen, met eenen budel 
ende 3 rijns gulden daerin te ver-hergewaden, ontfinck 

Dirck van den Bongert, anno 1418. 
Elbert ende Heylken Peeck, onmundig, ontfangen die Vyweyde met allen heuren tobehoren, gelegen bij 

Orsoy, die Schoonheynen plag te wesen, schietende van den Pomberch op eenen steyn, an d'een 
sijde Doeverman, an d'ander sijde Lambert van Orsoy, tot eenen Randenraits leen, met vijff 
marcken brabants te verhergewaden, anno 1424. Willem Hollant is haer hulder. 

Wilhem Vinck ontfinck een erve ende goet geheiten die Veeweyde, met sijnen tobehoren, gelegen in den 
gericht van Oirssoy, tot Gelderschen rechten, als dat Lambert van 0irssoy te leen te halden plag, 
twelck dieselve Lambert ende sijne erven t'ontfangen versuymt hebben, anno 1457. 

Die borch tot Hagenbeeek, voor een open huys erkent bij  

Johan van Hagenbeeck, a°. 1340. 
Henrick van Hagenbeeck ontfinck dat huys to Hagenbeeck met sijnen tobehoren, tot een 

manleen; item een thiende, tot Eversael gelegen, in Leensommervelde, bij Orsoyen, 
anno 1381. 

83. CLEVE.  

Backhuysgoet ontfinck onder anderen leenen 

Henrick Spede, anno 1402. 
Wolter van Braeckbeeck beleent met den goede ten Backhuse niet allen sijnen tobehoren, 

gelegen in den kerspel van Hungsen, tuschen Wesel ende Dorsten, voor een Kuix leen 
ende tot Zutphens leensrecht; ende wort daeran getuchtigt Griete van 0eden, Wolters 
wijff, a°. 1412. 

Idem, Hermanssoon 1) ontfinck dat goet ten Backhuse met sijnen tobe-horen, gelegen in den 
kerspel van Huynsse, tuschen den Weedomhoff ende den hove te Huynsse, tot 
Zutphenschen rechten, a°. 1424. 

Idem tuchtigt sijn vrouw Bele Daelen van der Molen Dirxdochter, a°. 1431. 
Bernt van Wormgoeter swick bij transport Wolters voorn. ontfinck dat goet ten Backhuys 

met alingen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Huns, in den lande van 
Dinslaken, an°. 1451. 

Henrick van Wormgoeterswick, erve sijnes vaders Bernts, a°. 1464. 
Aloff van Ysvel t, te kennen gevende beleent te sijn, vernijt sijnen eedt, 12 Martii 1486. 
Eel van Ysvelt, huysfrou Johans in gen Haeff, erft op haren soon Aloff in gen Haeff, 4 

Septembris 1515. 

1) Hij wordt in deze akte genoemd: Braedbeke. 



blz. 108 

Herbert van Langen, erve sijnes broders Adolphs voorn, ontfengt een goet geheiten 
Baeckhuys, gelegen in den lande van Cleve ende Dinslaken ende in den kerspel van 
Huynsch, 9 Martii 1529. 

Diedrich end Adolph van Lange, onmundige erven hares vaders Herberts, beleent, 21 
Januarii 1541. Arent van Myrbach, haer stieffvader, doet hulde. 

Iidem 1) laten eed vernijen, 14 Aprilis 1547. Anna van Munster haer moder. 
Idem 2) doet selver eedt, 3 Februarii 1560. 
Idem tuchtigt sijn vrou Anna van Huchtenbroeck, 23 Aprilis 1563. Eiusdem weduwe 3) ende 

onmundige kinder crigen uutstel, 5 Junii 1580. Albert ende Herbert van Langen, 
onmundige erven hares vaders Diedricks, 

beleent, 1 Augusti 1580. Haer oom Adolph van Langen is momber. Idem 4) vernijt eed als 
mundig, ende tucht sijn vrou Cornelia van den Rutenborch, 18 Maii 1605. 

Idem maeckt derselven sijner huysfrou boven de tucht noch xvc rijcksdaler in specie, 7 
Aprilis 1621. 

Aelbert Gijsbert van Huchtenbroeck, erve sijnnes oomen Aelberts van Langen, beleent, den 
25 Meert 1636. 

Aelbert Georg van Huchtenbroeck beleent, den 2 Augusti 1666. 
Wilhem Albregt van Hugtenbroeck 5) , erfgenaem sijns grootvaders Albert Georg, onmundig, 

beleent, 23 Mey 1716. 
Caerl vrijheer van Quadt en Hugtenbroek, erfgenaem sijns vaders Wilhelm Albrecht vrijheer 

van Huchtenbroek en Quadt van Wykraed, beleent, 18 April 1758. 

84. CLEVE. 

Een hoeve lants, gelegen tot Werbede in den lande van Cleve, tot eenen 
Zutphenschen leen ontfinck 

Steven Snypert, anno 1380. 
Steven Sneper ontfinck dat goet geheiten Schockengoet, gelegen in den kerspel ende 

gerichte van Warbeyde, met sijnen tobehoren, a°. 1402. Idem, anno 1424. 
Werner Snypert ontfinck dat goet geheiten Schockengoet, gelegen tuschen 
Cleve ende Emrick in den gerichte van Werbeyde, a°. 1438. 
Alijt Sneperts, huysfrou Gaderts uuter Merwick, erve hares vaders 
Werners voorn, beleent, anno 1446. 
Wemmer uut er Merwick, erve sijner moder Alijt, ontfinck dat Schockengoet, daer naest 

gelant is alomme Hans Kese, 19 Octobris 1473. 

1) Nl. van Myrbach. 

2) Dirick van Langhe. 

3) Zij wordt in de akte genoemd: van Hueckenhorst; haar man stierf 24 Mei 1579.  

4) Nl Albert. In deze akte wordt het goed genoemd : Bachhuys of den hof te Brakel.  

5) Zijn vader wordt in de akte genoemd : Ludewig Alexander Ruleman, vrijheer van Quaet zu Soppenbroeck; hijzelf: vrijheer van H. und 

Quaet von Wickraet. 
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Een thiende tuschen Emrick ende Lobede gelegen, geheiten Bosch, tot een 
Zutphens leen ontfinck 

Heyne Zegesinck, anno 1379. 
Derck Sessyngh, erve sijnes vaders Henrix, ontfinck eenen thiende, geheiten op den Bosch, 

van 70 malder saets, in den gerichte van Heker, in den kerspel van Emrick gelegen, 
anno 1401. 

Idem, anno 1402. 
Idem ontfengt eenen thiende van 70 molder saden, gelegen op den Bosch bij 

Schockenweerde, anno 1424. 
Henrick Sessinck bij transport sijnes broders Derx, a°. 1442. 

84a. CLEVE. 

Dat goet geheiten ter Hoerte, in der buerschap ter Hueten, in den kerspel van 
Emrick gelegen, met sijnen tobehoren, tot een Zutphens leen. 

Derich van Aerde heeft ontfangen 't goet ter Haerde met sijnen tobehoren, gelegen tot Huete 
inden gerichte van Hekeren, ao). 1379 1) . Idem, anno 1403. 

Willem van Arde, erve sijnes vaders Dirx, ontfinck 't goet te Huetem, in den kerspel van 
Emrick gelegen, a°. 1415. 

Derck van Aerde, erve sijnes vaders Willems, ontfinck dat goet ter Haert, gelegen in den 
gerichte van Heker, in der buerschap van boeten, anno 1424. 

Gertrud, huysfrou Gerrit Coninx, erve hares soons Dirx van Aerde, beleent, anno 1428. 
Ende tuchtigt haren man. 

Goste Coninck, erve harer moder Gertrud, a°. 1440. Haer vader Gerrit doet hulde. 

't Goet te Hoetem, dat Nycol Hotteman van hem halt; item 't goet in den Werde, 
tuschen Emrick ende Lobede, dat Gerit Hotteman Nycolssoene van hem halt, 
helt 

Didric van Hek eren, te vijff marcken, a°. 1326. 

Dat goet te Reghen, dat te Zutphenschen rechten was Engelbert Cornekens, hielt 

Luttike Rycart van Embric, a°. 1326. 
Aleyt van der Geist, erve hares vaders Ricolts, ontfinck dat goet te Rechem met allen sijnen 

tobehoren, gelegen in den kerspel van Emrick, a°. 1388. 

1) Deze beleening was verkeerd geplaatst in het register Zutphen, 64. 
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Alijt opter Geest, weduwe Richards, ontfangen hebbende dat goet tot Rechen, als dat in den 
kerspel van Eymerich ende in anderen kerspelen gelegen is, mitz haren momber 
Rycxen Ploech, transporteerde sulx voort op 

Elsabe opter Geest, Richards dochter, a°. 1402. Willem Holskamp hulder. 
Alijt, Ricolts dochter opter Geest, huysfrou Evert Loeffs, burger van Emrick, ontfinck dat 

goet van Reechem, tot eenen Zutphens leens-rechten, met eenen ponde goets gelts te 
verhergewaden, anno 1402. 

Steven Loeff Evertssoon, erve sijner moder Alijt, crigt uutstel tot sijnen mundigen dagen to, 
anno 1422. 

Idem gelijcke uutstel, anno 1424. 
Elsbe Kyvoitz ontfinck dat goet tot Rechen, a°. 1424. Kirstken Kyvyt doet eed als momber. 
Steven Loeff bij transport Elsbe voorn. beleent, a°. 1427. 
Evert Loeff ontfinck den hoff tot Rechem, in den kerspel van Emrick op Snepertweert 

gelegen, anno 1453. 

85. CLEVE. 

Dat goet op Schoekenweerde gelegen, bij Emrick, tot eenen vijff marcks leen 
ontfinck 

Rutger van Hekeren, anno 1380. 
Godert Roffart, tolner to Lobede, beleent met alsulck goet als Rutger van Heker to hebben 

plag op den Middelweert bij Aldenlobede gelegen, ende den heer vervallen was, tot 
eenen Zutphenschen leensrechte, anno 1401. 

Idem, anno 1424. 
Aloph Duycker alsulck goet als Gadert Roffart .te hebben plagh, bij Aldenlobede gelegen, 

an°. 1433. 
Willem van den Kirckhave bij transport Aeleffs voorn, a°. 1433. 
Gerrit van den Kirckhoff bij transport sijnes ooms Willems ontfengt den Middelweert op 

Schockenweert, a°. 1438. 
Gerrit Greve de jonge bij transport Gerrits voorn, anno 1446. Gerrit de Greve, erve sijnes 

vaders, beleent, 19 Augusti 1526. Idem vernijt eedt, 16 Septembris 1538. 

85a. CLEVE. 

Dat goet geheiten Tympengoet, gelegen tot Elze, in den kerspel van Eymerich, in 
den lande van Cleve ende van den Berge, met sijnen tobehoren, tot 
Zutphenschen leens-rechten ontfinck 

Geerloch van Lengel, anno 1405. 
Lijsbet, huysfrou Gerlichs voorn, ontfinck dat goet geheiten Tympengoet met sijnen 

tobehoor, gelegen tot Elsse in den kerspel van Eymrich, een deel in den lande van 
Cleve ende een deel in der heerlickheyt van den Berge, a°. 1424. Haer man doet hulde. 
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Lijsbet, huysfrou Hermans van der Steg e, ontfinck dat goet geheiten Tempergoet, a°. 1439. 
Eadem set haeren soon Arnt ter Stegen tot momber, a°. 1460. Henrick ter Stege geerft 

hebbende op de Moder van Willem van Galen een leengoet, gelegen in Pellenmergen, 
crigt hij daervan uutstel biss die leenboecken geopent sijn, 5 Septembris 1540. 

Beelken van Galen beleent met eenen goede Pellemergen geheiten, in den kerspel van 
Emrick gelegen, daervan volgende bepalinge gelevert: acht mergen saetlants, in 
Pellemergen gelegen, naemlick het een stack helt 5 molder saet, neest erve Dirx van 
Bilrebeeck die een sijde ende die dijckgraft d'ander sijde; het ander stuck is een 
malder saet, naest erve Johan Lewenborchs, met den eenen ende schietende op den 
dijckgraft; het derde stuck helt 2 malder saet, neest erve Stijn Katers d'een sijde ende 
Willem Boeker die ander sijde, 18 Februarii 1541. Willem van Galen, haer soon, doet 
hulde. 

Eadem laet eed vernijen Henrick Kreyenfenger, 24 Augusti 1544. 
Johan van Galen, erve sijner moder, 14 Augusti 1545. 
Idem vernijt eedt, 10 Junii 1556. 
Peter Otten bij transport Johans voorn, 16 Septembris 1557. Dirck Otten, erve sijnes vaders 

Peters, 21 Septembris 1579. 
Otto Wynters bij transport Dirx voorn. 13 Aprilis 1581. 

86. CLEVE. 

Sulcke erve ende goet als gelegen is om Emrick, gelijck van den lande van Gelre 
alwege gehalden hebben die voorvaren 

Reynkijns van Aeswijn, die sulx erft op sijnen soon 
Reynken van Aeswijn, anno 1402. 

Alle alsulcke erve, gulde ende rente, in den kerspelen van Emrick, Ellen ende bij 
Lobede gelegen, niet allen sijnen tobehoren, tot eenen Zutphenschen 
leensrechte, als gegeven was an heeren 

Derck Schale, priester, tot sijnen lijve, ontfinck 
Volpart Schade, beheltlick den heeren sijn losse, a°. 1424. 
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Dat goet in der Hetter met sijnen tobehoren, tot eenen Zutphens leensrechten 
ontfinck 

Henrich Hoenreman, anno 1402. 
Johan Honreman, erve sijnes vaders Henrix, ontfinck alle alsulcke goede 

als sijn vader te holden plag, gelegen om Emrick, a°. 1411. 
Idem maeckt man voor hem sijnen broder Henrick, van den goede ten Proist met den erve 

ende goede daerin gehorende, wie dat in der Hetter gelegen is, a°. 1420. Ende 
gelijckwel in den goede bliven sal, want hij geern priester werden soude. 

Idem, anno 1424. 
Werner Snepert doet hulde van alsulcken leen als heer Johan Hoenreman, cnonick 

t'Emrick, haldende is, anno 1428. 
Belie Hoenremans ontfinck dat goet te Praefst met allen sijnen tobehoor, als dat in den 

kerspel van Zuylen gelegen is, a°. 1431. Werner Snepert, heur broder, doet hulde. 
Aleyt Hoenremans, huysfrou Derck Ryperbants, bij transport Werner Sneperts, a°. 1440. 
Henrick van Wilack bij transport Aleyden voorn. ontfinck dat goet ten Praest ende opter 

Koelff, gelegen in der Hetter, tuschen Rees ende Emrick, in der bancken van Doornick, 
anno 1454. 

Idem vernijt eedt, 19 Octobris 1473. 
Johan van Wilack Janssoon, erve sijnes ooms Henrix, 28 Februarii 1486. 
Henrick van Wilack, erve sijnes vaders Johans, 31 Martii 1546. Idem vernijt eedt, 1 

Decembris 1557. 
Gerbrecht van Ossenbroeck, erve hares soons Henricks voorn, beleent, 19 Decembris 1564 

1) . 
Diedrick van Lienden, erve Gerbrechts voorn, 30 Junii 1571. 

87. CLEVE. 

't Goet te Anrept met sijnen tobehoren, ten vijff marcks leen ontfinck 

Luytze van Honepel, anno 1380. 
Luess van Honopol ende van der Empol ontfinck dat goet tot Anrijp, der Hetter bij 

Rosenouwen gelegen, a°. 1402. 
Johan van der Hoenepel van der Empel bij wille sijnes ooms Luytzen, den hoff ten Anrop, tot 

Zutphenschen rechten, a°. 1425. 
Wolter van Ulft ontfengt den hoff ten Aenrop, anno 1454. 
Idem laet sijnen soon Johan van Ulft eed vernijen van den hoff ten Aenroep, in den kerspel 

van Beenen gelegen, 14 Novembris 1473. 
Johan van Ulft, erve sijnes vaders Wolters, vernijt eed van eenen goede, gelegen in der 

buerschap van Aenreep, in den kerspel van Byenen, op der alder Isulen, a°. 1492. 
Johan van erve sijnes vaders Johans, beleent sijnde, draegt dit op 

Aloff van Ulft, sijnen broder, 21 Martii 1547. 

1) In de akte wordt zij wed. van Wylick genoemd. 
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Wolter van Ulft, erve sijnes vaders Adolphs, 28 Decembris 1560. Evert van Ulft, erve sijnes 
broeders Wolters, 6 Aprilis 1570. 

Evertjen van Ulft 1) , erve haeres bestevaders Evert van Ulft, beleendt, 
den 17 Augusti 1655. 

88. CLEVE. 

Dat goet te Averbeke, in den kerspel van Beke, tot Zutphenschen rechte ontfinck 

Philips de Gruter, anno 1390. 
Hilleken Gruters, erve hares vaders Philips, ontfinck dat goet te Beke, anno 1401. 
Eadem, anno 1403. 
Henrich van Loet erft dat goet te Beke, bij Elten gelegen, op sijnen soon Willem van Loet, 

onmundig, a°. 1422. Sweder Swalenberch geheiten van den Steen doet huldinge. 
Idem, anno 1424. 
Stijn van den Borselen erft dat goet tot Beeck met allen sijnen tobehoor, in den lande van 

Cleve, in den kerspel van Beeck gelegen, op haren soon 
Henrick van den Loet, die sulx voort opdraecht 
Beel Bylsteyns, a°. 1463. Heur broder Willem van Boeningen hulder. 

Den hoff te Beynhem, gelegen tot Keken, met 50 mergen lants vrij eygens erffs 
ende met 14 hofsteden, tot Zutphenschen rechte ontfinck 

Otte van Putten Pelgrimsdochter, huysfrou Arnts van Alpen, heeren Johans soon, anno 
1402. 

Eadem, huysfrou Willems van Langeraeck, a°. 1424. Den hoff tot Beynem, gelegen in 
Duyffell. 

Johan van Alpen, heer tot Hoenpel, ontfinck twee have, d'een geheiten den hoff tot Beynhem 
ende d'ander den hoff tot Voerendonck, met allen heuren tobehoren, gelegen in Duffel, 
in den kerspel van Kekem; beheltlick sijner moder tucht, a°. 1457. 

Idem ontfinck den hoff to Beynhem, met 50 mergen lants ende 14 hofsteden, anno 1469. 

1) Haar man is Lucas Keyenbergh (Leenakte). 
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88a. CLEVE. 

Den wind in Duyffel; item 12 mergen lants geheiten die Oirsmate, tot Nijenbeke 
gelegen 1) , tot Zutphenschen rechte ontfinck 

Herbert van Oy e, anno 1424. 
Reiner van Oy, erve sijnes vaders Herberen, draegt op die Hoemoetsehe moele, in den lande 

van Duffel gelegen, met alsulcken gemale, winden, rechten ende tobehoor als die 
gelegen is, ende met sulcken dwange ende penen gelijck sijne voorvaderen ende hij tot 
noch to gehalden hebben, an 

Elbert van Alpen, heer tot Hoenpel, anno 1441. 
Eiusdem kinderen beleent, a°. 1457. Die Hoemuedsche moelen 2) . 

89. CLEVE. 

Dat 1/3 van de grote ende cleyne thienden tot Nyel, in der Duyffel, met der 
kerckengift ende allen tobehoren, dat daerin rueren magh, ontfinck heer 

Johan van Groesbeeck Segerssoon, a°. 1404. Idem, anno 1424. 

Seger van Groesbeeck 3) bij transport sijnes vaders Johans, a°. 1465. Beheltlick sijner moder 
Hadewich hare tucht. 

Idem, 13 Octobris 1473 4) . 

Idem vernijt eedt, a°. 1483; ende tuchtigt sijn vrou Lijsbet van Vlodorp. 

Idem vernijt eed, anno 1497. 

Johan van Groesbeeck, heer tot Heumen, Malden ende Beeck, beleent a°. 1513. 

Idem vernijt eed, 17 Septembris 1538. Idem, 27 Aprilis 1547. 

Seger van Groesbeeck bij transport sijnes vaders Johans ende moder Berte van Goor 
beleent, 24 Januarii 1556. 

Idem tuchtigt sijn vrou Josina van Tuyl, eodem die. 

Die jonge heer van Groesbeeck crigt uutstel, 24 Novembris 1574. 

Seger van Groesbeeck, erve sijnes vaders Segers, beleent, 10 Martii anno 1578. 

1) Zie Kwartier van Veluwe, 102.  
2) Johan van Alpen, heer tot Hoenpel, is momber (Leenakte).  
3) 8) Hij wordt in de akte eenige zoon genoemd. 
4) In deze akte heet zijn moeder : Hadewig van Redinehaven. 
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90 CLEVE 

Dat huys tot Spaldorp met allen sijnen tobehoren, al dat gelegen is, tot 
Zutphenschen rechte ontfinck 

Johan van Benthein, erfhavemeester des lants van Gelre, ende droech op den meesten toorn 
van den dryen tot Spaldorp, met der halve plaetsen naest den voors. toorn ende met 
den halven vorgeborch ende met eenen affwegh op 

Wolter Kerskorff, anno 1424 1) . 
Johan van Benthem voorn. tuchtigt sijn vrou Gese an sijn huys end heerlicheyt van 

Spaldorp met sijnen tobehoren, anno 1426. 

Dat huys tot Haelt, met der vischerien in den alden Rhijn ende 6 mergen lants om 
datselve huys gelegen, tot eene Zutphenschen leen ontfinck 

Johan van Bilant, anno 1402. 
Otto van den Bilant ontfinck dat huys te Haelt, met der vischerien daerl gehorende, anno 

1412. 
Idem ontfinck dat huys te Haelt, met sijnen voorgeborcht, cingelgrave ende allen tobehoren, 

a°. 1424. 

90a. 

Dat goet te Nichtenhorst met allen sijnen tobehoren, in den kerspel van Web 
gelegen, tot eenen Zutphensche rechten ontfangen bij 

Agnes van Voorst, weduwe Stevens van Wissche, a°. 1403. 

90. CLEVE 

Den hoff ende goet geheiten opt Holt, gelegen in de kerspel van Wek ende van 
Diedem, tot eenen Zutphensche leene geerft van 

Reinolt van Rees op sijn suster 
Aleyt van Rees, huysfrou Wolter Tengnegels, a°. 1401. 
Willem van Averlake ontfinck dat goet ten Holte, met thynse end manne van leen, die daerin 

behoren, met sijnen tobehoren, in de kerspel van Weel gelegen, a°. 1402 2) . 
Aleyt van Rees, weduwe, laet heuren soon Sander Tengnagel eed doe van den goede opt 

Holt, in den kerspel van Weel gelegen, a°. 1402 3)

1) In het Leenaktenboek staat bij deze beleening: „in der Duyffel".  
2) Feria quinta post Oculi — 2 Maart. 
3) Vridages na Oct. Petri et Pauli apostol. — 7 Juli. 
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Hadewich t Overlake, huysfrou Krachts van Heker, heeft ontfangen tgoet op Holte, met 
mannen, thienden, thinse, ende allen sijnen tobehoren, in den kerspel van Wele gelegen, 
anno 1414. 

Sander Tengnegel ontfinck dat goet op Holt, gelegen in den kerspel van Wele, met den halven 
holtgerichte in Loelreholt ende Mylstelreholt, anno 1421. 

Hadewich Willemsdochter to Overlake, huysfrou Krachts van Heker, ontfinck een goet geheiten 
op Holt, gelegen in den lande van Cleve, in den kerspel van Weel, a°. 1424. 

Sander Tengnagel ontfinck dat goet opt Holte, gelegen in den kerspelen van Weel ende Diedem, 
a°. 1424. 

Wolter Tengnagel ontfinck dat goet opt Holt, met den holtgericht in Loeremarck ende een 
hofstedeken van een schepel saetlants, gepaelt an denselven erve, a°. 1452. 

91a. CLEVE. 

't Goet Schoppenden, in den kerspel van Weelde gelegen, met sijnen tobehoren, 
tot dienstmansleen ontfinck 

Johan de Rode van Hekeren, anno 1379. 
Idem tuchtigt sijn wijff Elsbeten van Wittenhorst an dat goet tot Scopperden ende an 

Elskampsgoet, in den kerspel van Weel gelegen, anno 1401. 
Idem ontfinck dat goet te Schopperden, in den kerspel van Weel gelegen, anno 1403. 
Idem, anno 1424. 
Elisabet van den Bilande transporteert op haren soon 
Otto van den Bilande dat goet geheiten Schopperden, a°. 1452. 

92. CLEVE. 

't Goet te Broickhusen. gelegen in den kerspel van Weel, ten Zutphenschen leen 
ontfinck 

Steven van Broickhusen, anno 1380. 
Steven van Broickhusen Palickensoon ontfinck 't goet tot Broickhusen, als dat met al sijn 

tobehoren in den kerspel van Wele gelegen is ende mijn heer van Gulich ende van 
Gelre ledich worden was, tot Zutphenschen leensrechte, a°. 1418. 

Rabot van Reedbruec ontfinck dat goet Bruechusen, gelegen in den kerspel van 'Wele, anno 
1419. 

Johan van Reetbroick ontfinck dat goet geheiten Broickhusen, a°. 1424. 
Steven van Broickhusen ontfinck dat goet tot Broichusen, gelegen in den kerspel van Weel, 

in der Lymers, a°. 1424. 
Palick van Broichusen 1) , erve sijnes vaders Stevens, a°. 1443. 

1) Daar hij niet mondig is, doet zijn oom Rycquijn Cloeck den eed (Leenakte). 
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Gerdinck van Broichusen erft op sijnen soon 
Gijsbert van Broichusen dat goet Broichusen geheiten, ende tuchtigt daeran dieselve 

Gijsbert sijn vrou Sophia van Overhagen, 17 Octobris 1533. 
Sophia van Overhagen, weduwe, set tot hulder van hare tucht Henrick van Scherpenseel, 

richter, 24 Februarii 1535. 
Gijsbert van Ulft geheiten Mate lanck, erve sijnes ooms Gijsberts voorn, 4 Martii 1535. 
Idem vernijt eedt, 23 Septembris 1538. 
Fye van Overhagen laet Sander de Wijse eed vernijen, 23 Septembris 1538. Gijsbert van Ulft 

genant Matelanck vernijt eed, 27 Junii 1544. 
Sophia van Overhagen laet eed vernijen Reiner van Broichusen bast,  
11 Julii 1544. 
Gijsbert van Ulft gen. Matelanck vernijt eedt, 19 Junii 1556. 
Gijsberta van Ulft, onmundig, erve hares vaders Gijsberts, beleent, 31 Augusti 1564. Johan 

van Mekeren, lantdrost der graeffschap Zutphen, doet hulde. 
Eadem, huysfrou Johan Gruters, laet eed vernijen, 20 Julii 1596. 
Eadem maeckt haren 2 nadochteren Gertrud ende Aelheyt vier koeweydens in den enck end 

vier koeweydens in de Hoymaet, niet een molder roggengeseys nut den Stegacker ende 
een molder roggengeseys uut den Graeffacker, ende op yeder molder geseys twintich 
knootbar eycken willigen holts daer omstaende, al twelck gelost mag werden met 600 
daler, onvercort haer recht an den derden voet; allet tot meerder gelijckheyt tuschen 
desen ende den 2 voordochteren Gijsberta ende Ludgarda van Broeckhuysen 1) , 27 
Septembris 1602. 

Eadem, vernietigende die makinge, maeckt dat hare 2 voor ende 3 nadochters elck 1/5 van 
Bevermeer ende van dit leen sullen genieten, 4 Aprilis 1620. 

Gijsberta van Broeckhuysen, weduwe van Ruwenoort, erve harer moder Gijsberta voorn, 
beleent, 10 Januarii 1625. 

Gooswijn van Rouwenoort 2) bij transport van sijnne moeder Gijsberta van Broechusen 
beleent, den 18 October 1647. 

Idem nevens de mombers van sijne kinderen verclaeren dit leen aen deselve kinderen bij 
Willemina Gyginck verweekt tot rontmaeckinge van den boedel overgelaeten te hebben 
ende geven denselven over in handen van de stadthouder om daermede te beleenen 

Hendrick Frederick Bentinck tot de Kemenade, heer tot Weel 3) , den 8 October 1666. 
Idem is beleent, den 27 December 1670. 

 
Everwijnshoeve te Wele, tot Zutphenschen rechte helt  

Wolter Snoye, anno 1326 4) . 

1) Haar eerste man was Evert van Broeckhuysen to Barlham (Leenakte). Ende joffer Wilhelmina 
Gyginck (Leenakte). 

2) Ende sijn huysvrouw Rosina van Hoen (Leenakte). 
3) Deze beleening was bij vergissing gebracht op het Register: Kwartier van Zutphen. 
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93. CLEVE. 

Een goet geheiten die Meirslach, haldende omtrent 22 mergen lants, gelegen in 
den kerspel van Duven, tot Zutphenschen leene heeft ontfangen 

Wolter van Keppel, anno 1402 1) . 
Bely van Keppel, huysfrou Henrix van Puelwyck, erve hares vaders Wolters, ontfengt een 

Meerslach, gelegen in Duvenremeer, in den kerspel van Duven, met allen sijnen 
tobehoor, des te samen is 22 hollantsche mergen, a°. 1414. 

Eadem ontfinck dat erve geheiten die Meerslach, gelegen in den kerspel van Duven, in der 
Lymers, schietende met den eenen eynde op de wetering° ende met den anderen eynde 
op de Meerstrait to Latem wert, met der eener sijden naest gelegen heer Henrick van 
Middachten, met der ander sijden Derck van Brienen, ende tuchtigde daeran haren 
man voorn, a°. 1424. 

Wobbe van Keppel Woltersdochter, huysfrou Wemmers van Gent, ontfinck dat goet ten 
Meerslach, gelegen in der Lymers, in den kerspel van Duven, bij erve ende goede 
tobehorende joffer Elsen van Raesfelde van Middachten, anno 1435. 

Aleyt Veen s, huysfrou Werner Veens, een heel Meerslach, a°. 1440 2) . Wolter Veens, 
onmundig, Wolterssoon, ontfinck dat goet geheiten den Meerslach, a°. 1447. Sijn 
vader blijft hulder. 

Margriet Veen, huysfrou Tyman van Gr iets, ontfengt een Meerslach. Beheltlick Wemmer 
van Gent sijn tucht an 9 mergen lants uut desen leene, a°. 1452. 

Eadem tuchtigt haren man, a°. 1455. 
Aleyt van den Griet 3) , erve harer moder Margriet, erft op haren vader Tyman van den Griet, 

die eed vernijt, 27 Augusti 1484. Idem vernijt eedt, anno 1492. 
Martin van Griet, erve sijnes vaders Thymans, a°. 1498. Derck van Griet, erve sijnes broders 

Martins, a°. 1518. 
Idem tuchtigt sijn vrou Mechtelt Obbekinck, 26 Aprilis 1530. Anna van Griet, huysfrou 

Henrick Keyen, beleent, 17 Julii 1542. Eadem laet eedt vernijen, 10 Julii 1544. 
Eadem, 17 Junii 1556. 
Gertrud Key bij transport haren olderen voorn. ontfengt dat Meerslach ofte Thymanslach 

genoomt, in den kerspel van Duven, in der Lymers gelegen, in 7 kempen durchgraven, 
tot voltreckinge eens maechgescheyts van den 25 Martii 1576, 26 Januarii 1585. 

Willem Key Henrickssoon crigt 1;2 jaer uutstel, 20 Julii 1594. 
Henrick Key, erve sijner dochter Gertrud, erft voort op siinen oltsten soon Henrick Key, 

buten lants wesende, ende sijn broder Willem is hulder, 
5 Julii 1599. 

1) Hij ontving dat goed reeds in 1393. v. Doorninck, eenacten. 
2) Na opdracht door Wynmer van Gent en zijn vrouw Walburch, moeder van Aleyt (Leenakte). 
3) Zij stierf een maand na hare moeder volgens de Leenakte. 
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Willem Key tuchtigt sijn vrou Cecilia van Beinhem, 29 Martii 1602 1) . Idem tuchtigt sijn 

vrou Gertrud Kreyinck, 3 Martii 1610. 
Henrick Key, onmundig, erve sijnes vaders Wilhems, beleent; sijn moder 
Johanna van Rijswick kiesende tot hulder Joost Hoeselman, secretaris to Zutphen, 19 

Martii 1623. 
Idem doet selver eedt, den 22 Junii 1637. 
Willem Key, erve sijnes broeders Hendrick, beleent, den 13 April 1663. Idem laet sijn 

besloten dispositie approberen, eodem die. 
Idem revoceert sijn besloten dispositie, laet sijn houlijxe vorwaerden, met juffer Anna Maria 

van der Lauwyck den 10 Mey 1660 opgericht, approberen, tuchtigt sijn vrou in 400 gl. 
'sjaers, hertrouwende in 200 gl, ende laet sijn vordere dispositie approberen, den 28 
Februarii 1665. 

Thomas Key, erve sijnes vaders Willems, sijnde noch onmundich, is beleent door sijn hulder 
Jacob Dreux, den 11 Junii 1677. 

Idem doet selver eet, den 9 Februarii 1689. 
Idem draegt, na voorgaende approbatie des koops, dit leen op aen Hendrick Gerrits, die 

daermede beleent is, den 11 Maii 1700. 

94. CLEVE. 

Ses hollantsche mergen lants, bij consent des leenheeren afgesplit van den 
Meerslach, in den kerspel van Duven, in Lymers gelegen, ende ten besunderen 
leen, tot Zutphenschen rechten, vercoft bij 

Derck van Griet an Ryckquijn Cloeck, 26 Aprilis 1530. 
Idem bij transport Dircks voorn. ontfengt 6 mergen lants ongeveerlick, gelegen tuschen 

erffnisse Thonis van Middachten an d'een ende des convents van Elten an d'ander 
sijde, schietende met den eenen eynde op de Averstrate ende met den anderen eynde 
op den weteringswal, 25 Maii 1530. 

Idem vernijt eedt, 25 Septembris 1538. 
Idem, 20 Septembris 1544. 
Gijsbert Cloeck bij transport sijnes vaders Rycquijns, 13 Junii 1552. Catrin Cloeck, erve 

hares vaders Gijsberts, 30 Junii 1571. 
Johan van den Sande Thomassoon, erve sijner moder Catrin Cloeck, beleent, 6 Aprilis 1608. 

Sijn oom ende swager Rycquin Cloeck als curateur sijnes minderjarigen neven doet 
hulde. 

Jacoba van de Sande, erve haeres broeders Johans, beleent, den 16 Aprill 1636. 
Eadem laet haere dispositie approberen, den lesten Julii 1637 2) . 

1) In de akte staat dat het leen zijn „uutlendigen" broeder Henrick toekomt. 
2) Zij noemt zich wed. Warner Ingenhaeven; als erfgenaam stelt zij in haar nicht Johanna 

Ingenhaeve. 
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Rickwijn Cloeck ten Swanenpol in name sijnner dochter joffer Geertruyt Cloeck protesteert 
tegens sodanich testament om redenen t sijnner tijt voort te brengen, eodem die et 
anno. 

Eadem haere dispositie revoceert, den 12 Augusti 1637, ende haere naerder makinge 
approbeert. 

Geertruyt van Nyvenhem gebaren Cloeck, erve haerer moye Jacoba van de Sande, beleent, 
den 26 Augusti 1637 1) . 

Arnolt Reinder van Nykercken genoemt Nievenheim beleent, den 21 
December 1682. Jacob Boom is hulder van den onmundigen 2) . 

Idem, meerderjarig, vernieuwt eet, den 10 Jan. 1696. Idem transporteert dit leen aen 
Derk Caeltjes, die daermede bekent is, den 10 Jan. 1696. 
Idem belast dit leen met 1500 gls. ten behoeve van Hendrick van Olden, 2 Julii 1704. 
Roedolf van Olden, erfgenaem sijns vaders Hendrik, laet approberen de cessie gedaen door 

Derk Kaeltjes den 30 April 1712, 17 Julij 1714. 
Idem beleent uit kragt van die geapprobeerde cessie, eodem die. 
Hendrik van Sonnenberg voor sig self en als vader en momber van sijn kinderen bij wijle 

sijne huisvrou Johanna Evers verwekt, renuntieert van sijne portie in dit leen 3) ten 
profijte van Andries van Dulmerhorst en Margareta Evers, egtel, 22 Sept. 1716. 

Gerhard van Olden 4) , erfgenaem sijns vaders Roedolfs, beleent, 17 Aug. 1720. 
Idem draegt dit leen op aen 
Jacob Spekeslager, die daer weder mede beleent is, 19 Novemb. 1727. 
Andries van Dulmerhorst voor sig en als man en momber sijner huisvrou Margareta Everts 

renuntieert van alle regt op dit leen, in specie verkregen bij de renuntiatie den 22 Sept. 
1716 gedaen, 24 Meert 1728. 

Maria Clara Spekeslager, erfgenaem haers ooms Jacob, beleent, 8 Aug. 1737. 
Gerharda Frederika Spekeslager, erfgenaem haares susters Maria Clara, beleend, 7 Oct. 

1751 5) . 
Antoinetta Streuff, erfgename van haar moeder Gerharda Frederica Spekeslager, bekend, 13 

Julij 1784. 

1) Haar man wordt in de aktc genoemd: Arnolt Hendric van N, heer van Dryesbergen. 
2) Zijn moeder wordt genoemd : Anna Margareta van Preuts, weduwe van Ewalt Godefridt van 

Nikercken genaemt Nievenheim. 
3) Zijn overleden vrouw competeerende uit kracht van erfenis van den boedel van Hendrik van 

Olden (Leenakte). 
4) Zijn broeder Huybert is gemachtigde (Leenakte). 
5) Haar man is Jan Hendrik Streuff (Leenakte). 
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95. CLEVE. 

Een Duvensche hoeve, in den kerspel van Duven, in Lymers gelegen, tot 
Zutphenschen rechten ontfinck 

Arnt die Vos, anno 1405. 
Hille Vos, huysfrou Palix van Zevener, erve hares vaders Arnt, ontfinck een hoeve lants, 

gelegen in der Lymers, in Gruessenre kerspel ende oick in anderen kerspelen gedeylt, 
met allen heuren rechten ende tobehoren, a°. 1420. Gerit Vos doet hulde. 

Eadem, anno 1424. 
Willem van Heer de ontfengt een leengoot, geheiten die Hoeve ofte die Voshoeve, gelegen in 

Lymers, in den kerspel van Duven, gelijck Palick van Zevener te hebben plag, ende 
tuchtigt daeran sijn vrou Alijt Reygers, dragende het daerna op sijnen onmundigen 
soon 

Gijsbert van Heerde, anno 1493. Johan die Reyger hulder. 
Palick van Heerde met broders ende susters, erve hares vaders Gijsberts, 26 Octobris 1534. 
Idem laet eed vernijen Willem van Heerde 1) , 10 Septembris 1538. 
Idem vernijt eedt, 12 Julii 1544. 

96.  CLEVE. 

Eenen thiende, in den kerspel van Sevenair, een vijff marcks leen, ontfinck 

Derich Ploech, anno 1403. 
Idem, anno 1424. 
Steven Ploech beleent, anno 1442. 
Idem tuchtigt Nese van Mekeren, sijn huysfrou, an de thiende tot Sevener, woewael het een 

vijff marx leen is, nochtans met believen des heeren, a°. 1444. 
Derck van Camphusen beleent, bij makinge sijnes ooms Stevens voorn, a°. 1465. 
Gijsbert ter Hoeven, erve Stevens Ploech, 13 Septembris 1476. Cracht van Camphusen als 

erve sijnes broders Dircks crigt dit leen, over- 
mitz sij beide veel schulden, bij haren oom Steven Ploech nagelaten, 
betaelt hadden, ende erft het op sijnen soon 
Cracht van Camphusen, wiens moder Gese Smullinx laet Willem Schrieck eed doen voor 

haren soon Cracht, 15 Septembris 1487. Idem, anno 1496. 
Idem ontfengt een thiende, to Sevener in der Lymers gelegen, geheiten Ploechtiende, tot vijff 

marck leenrechten, daervan eenen grauwen henxt gegeven, 23 Octobris 1525. 
Cracht van Camphusen, erve sijnes vaders Crachts, 5 Februarii 1533. Idem vernijt eedt, 28 

Septembris 1538. 
Idem, 2 Februarii 1545. 

1) Zijn neef (Leenakte). 
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Cracht van Camphusen, onmundig, erve sijnes vaders Crachts, beleent, 29 Junii 1547. 
Idem vernijt eedt, 6 Maii 1569. 
Lambert opt Griet bij transport Crachts voorn, 2 Aprilis 1570. Idem crigt consent dit leen te 

mogen transporteren op 
Goossen Smullinck, na angebodenen coop den leenheeren, 14 Octobris 1581. Dirck 

Smullinck, Goossens tweede soon, crigt 3 maenden uutstel ten versuecke sijner moder 
Agnes van Camphusen om bij transport 

Lamberts voorn. dit leen t'ontfangen, 7 Octobris 1595. 
Idem noch 3 maenden uutstel, 12 Martii 1596. 
Idem beleent bij transport als voren, 29 Maii 1596. Adrian Spierinck 1) doet hulde. 
Gijsbert Smulling overleden sijnde na sijnen broder Dirck, wort Cristin Smullings, huysfrou 

Georgen Ebe1eben, sijn suster, van der Landschap met desen leene wederom 
begnedigt, tegen compositie van 400 gulden, die, daermede beleent sijnde deur haren 
volmechtigen Arnold Spirinck, 't selve voort opdraegt 

Frans Spiring, harer suster soon, 13 Maii 1608. 
Carl Wilhelm van Spieringh, erve sijnes vaders Frans Spieringh, beleent, den 4 Maii 1650 ). 
Carel Wilhem frijheer van Spiring, erve sijns ooms Carel Willem, na afgemaakt versuim 

beleent, 19 Maert 1705. 
Idem draegt dit leen op aen 
Otto rijksgrave van Byland, die daer weder mede beleent is, 21 Febr. 1736.  
Carel grave van Byland, erfgenaem sijns vaders Otto Roeleman Fredrick grave van Byland 

en moeders Anna Constantia van Sevenaer, in leven ehelieden, beleend, 20 Decemb. 
1768. 

Idem draagt dit leen op aan 
Alexandrina Henrietta Frederica van Rouwenoort, die daer weder mede beleend is, 11 Julij 

1776. Hulder August Robbert van Heeckeren. Eadem draagt dit leen op aan 
Arnold Anthon Jan van Nispen en Debora Petronella Maria Pelgrom, ehelieden, die daar 

weder mede beleend sijn, 18 May 1785. 
Johannes Mattheus Franciscus Boelhouwer en Debora Petronella Maria Pelgrom, ehelieden, 

laten registreren de superscriptie van haarl. besloten testament d.d. 1 Januarij 1796, 
6 Januarij 1796, en maken ten selven dage afdragt van het versuym wegens niet 
stellen van een hulder. 

Carel Herman van Nispen, voogd over den onmundigen Everhard van Nispen, laat dit leen 
ten naame van voorn. minderjarigen, als eenige zoon en erfgenaam sijner ouders 
Arnold Anthon Jan van Nispen en Debora Petronella Maria Pelgrom, overtekenen, 7 
October 1797. 

Johannes Mattheus Franciscus Boelhouwer laat registreren een vergelijk van 30 Septemb. 
1799 met Carel Herman van Nispen als voogd over den minderjarigen Everhard van 
Nispen voor commissarien uyt het Pupillencollegie der Cleefs Markse landregeeringe 
gesloten en uyt hoofde van dien dit leen ten sijnen naeme overteekenen, 9 Novemb. 
1799. 

1) Zijn zwager (Leenakte). 

2) Onmondig. Zijn moeder is Elisabeth Walburgh Hervelt zu Wildenburgh (Leenakte). 
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Everhard van Nispen laat registreren een extract uyt het hypothekenboek van den 
Groothertoglijke gerichte te Sevenaer d.d. 22 Maart 1808, waarbij aan hem ingevolge 
koopsconditie d.d. 27 Aug. 1807 door J. M. F. Boelhouwer dit leen is worden 
getransporteert, d.d. 29 Maart 1808. 

En laat uyt hoofde van dien dit leen ten zijnen naamen overteekenen, eodem die. 

 

97. CLEVE. 

Dat goet tot Oye, met mannen ende allen sijnen tobehoren, in der Lymersche 
gelegen, tot eenen Zutphenschen leens-rechte, als dat te halden plagh 

Gerrit Palick van Sevener, ontfinck sijn dochter 
Griete van Enghusen, a°. 1405. Palick van Enghusen, heur soon, wort man. 
Eadem, anno 1424. 
Palick van Enghusen heeft ontfangen alsulckerhande manne als hij heeft in der Lymers 

geseten, die heure leenen voort van hem halden, an°. 1428. 

97a. CLEVE. 

Een erff ende goet geheiten den hoff to Groessen, in den furstendom Cleve, in de 
Lymers gelegen, groot 33 mergen lants, an den grave van den Berge 
leenroerich, tot Zutphenschen rechten, daervan joffrou 

Johanna van Camphusen, weduwe Dircks van Voorst, uutstel crigt om te mogen ontfangen, 
10 Maii 1575. 

Een hoff tot Heyden met sijnen tobehoor, tot eenen manleen ontfinck heer 

Henrick Buyck, anno 1377. 
Evert van den Hamme ontfinck den hoff to Heyden, als die gelegen is in den lande van 

Genippe ende in den kerspel van Heyden, met allen sijnen tobehoren, tot eenen 
Gulixschen leensrechte, anno 1420. 

Voor leenen in Cleve gelegen zie ook het deel Overkwartier : 34, blz. 26, en 46*, blz. 34, 35. 
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98. GULICK. 

Volgen Gulichsche ende andere leenen, daervan die plaetsen noch onbewust sijn. 

Dat dorp Gurtzenich halff, met der halver heerlickheyt end allen sijnen tobehoren, 
in aller maten als dat was Reynarts van Pattere n, ontfinck 

Emmerich van Kutzde, a°. 1402. 

Drye hoeven, so lande so weyde, to Gurtzenich gelegen, ende 15 mergen lants, to 
Eschwylre op der Ynden gelegen, to Gulichschen leene ontfinck 

Reynart van Patteren, a°. 1402. 

Die heerlickheyt end dat hoge gerichte to Vrechen, dat goet to Gurtzenich ende die 
aenerfschaff op Rijxwalde, so als dat te samen met sijnen tobehoor gelegen is, 
to Gulichschen leensrechte ontfinck 

Johan van Hoesteden, anno 1414. 

Eenen hoff, gelegen te Arwichterich, met sijnen tobehoren ontfinck 

Johan van Schindelsheim, anno 1411. 

Den hoff tot Soelhusen met sijnen tobehoren, tot eenen Gelrischen leen ontfinck 

Goeswijn van Soelhusen, anno 1379. 

13 Hoeve lants helt van den greve 

Reinier van Westerborch, anno 1326. 

Den Kibbenhof, als die ligt, helt 

Arnt Spedensoon, anno 1326. 



blz. 125 

98a. GULICK. 

12 Capuyn ende vijff heller van den huse ende garten to Esscheworne bij Alss 
ontfinck 

Wernher Winter van Alss, a°. 1412. 

Dat dorp to Noemenich met een deel lude daerto gehorende, ende is een borchleen 
to Nydecgen, ontfingen  

heer Jan Rommelyaen van Koveren, ritter, ende Jan van Eynenberch, heer to Landsberch, 
anno 1412. 

Een weyse ende widgart genant heeren Siffarts weyse ende eenen wijngart, die 
heyt der Slussen, tsamen gelegen in Kettiger gerichte, ende een weyse, genant 
in Bacholtz, in Kerlicher gerichte, ontfinck 

Rychart van Haidmar, ende tuchtigde sijn vrou Elisabet, a°. 1412. 

Den hoff to Bursenich met allen sijnen tobehoor, tot Gulichschen leensrechte 
ontfinck 

Meyner Ouss van Wailhusen, als erve sijnes vaders ende broders, anno 1420. 

Alle die reven gelegen in twintge ende in dem baune der pharren to Sultze, alle die 
kornacker in dem banne to Sultze, alles dat goet ende gulden in den twintge 
ende banne des dorffes van Westheim, id sijn acker, matten, huys, hoff, 
schuren, penning, tzynse, capuyne ofte anders, wie mau dat nomen can, 
uutgenomen 13 vierdel corngelts, die een frugemesser op ste Catrinen altar to 
Beinhem daer-uut heeft; daermede beleent is 

Henrick van Fleckensteyn de jonge, anno 1361. 
Frederich van Flockensteyn beleent, a°. 1420. 

99. GULICK. 

tGoet ter Scoppe; item tgoet oppe Ghenhuys; item tgoet ten Bomgart, also die 
gelegen sijn : 15 mergen lants in Bolsgude gelegen; item 71/9 mergen te Sten-
horst gelegen, helt 

Gerart van Stenhorst, a°. 1326. 
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Die Koynemolen opte Netter ende 16 mergen lants, die to der molen behoren, helt 

Evert van Wanchem, anno 1326. 

Den halven thiende te Sunder wikervelt, om 20 groten tot hergewade te geven te 
Zutphenschen rechte helt Ryquin van Ghent, anno 1326. 

Den hoff to Antvelde ende al dat daerto behoort, helt heer Syvert van Breyleen, 
anno 1326. 

Den hoff to Scheebdonck met sijnen tobehoor, tot eenen Gelrischen leensrechte 
ontfinck 

Evert van Wyenhorst, anno 1402. 

tGoet te Warsonc, te vorster rechte helt Melys van den Bouhus, a°.1326. 

tHuys te Adendonc, die vischerie beneden den huyse, dat broick, dat heyt die 
Huishorst, ende dat Nedervelt achter den huyse helt 

Goossen van Adendonck, anno 1326. 

99a. GULICK. 

Vrouwe Lottenhoff to Korentrich, met dryen hoeven artlants, luttel meer ofte min, 
4 mergen beents, siju buschgewelt, voort die leenluyde daerin gehorende, met 
al sijnen tobehoren, to eenen vrijen Gulichschen leenrechte, die was wil ner 

Werners van Hasselt, ende sijnen kindren nableeff, ontfinck Gerlach van Hasselt, anno 
1417. 

Dat goet to Sedoren, als den hoff ende 1½ hoeve lants, met sijnen tobehoren, 
Gulicker rechten, ontfinck 

Reynolt van Binsvelt, anno 1414. 
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Een hoeve lants to Mertzenhusen, item 4 mergen biends, gelegen to Koeslar; voort 
een huys daerto gehorende, Gulix, ontfinck 

Drysgin van Vloedorp, anno 1403. 
Troesgen van Vlodorp ontfinck een hoeve lants geheyten Bungerders lant, die to sijn plagh 

Emonts van Paffendorpe, ende die he gegolden heeft tegen heeren Goeswijn van 
Struychte, welcke hoeve Troesgen voorn. genomen heeft in een rechten pacht to sijnen 
lijve, ende is gelegen in Mertzenhuser velde, 11 Junii 1403. 

Een goet geheiten Houschiltsgoet, to Koesselar in den dorpe gelegen, met sijnen tobehoren, 
ontfinck 

Staes van Koesselar, anno 1400. 

100. GULICK. 

Die manschap van twee dorpen, die Henrick van Wisch  van heer Goyert van 
Hensberch te leen hielt, overgegeven om voortan van den greve van Gelre 
gehalden te worden bij denselven 

Henrick van Wysch ende sijnen erven, a°. 1326. 

Die borch van Hijnsberg met der stadtvesten, lant ende lude van Hijnsberg, met 
den gerichte, hoge ende lege, ende al dat daerto behoort; die borch tot 
Geylenkerken, huys, dorpe, vesten, lant, lude, gerichten, hoge ende lege, met al 
dat daerto behoort; Dalenbroick, die borch met haren vesten; voor open huys 
ende te leen erkent bij 

Godert van Loen, heer tot Heynsberch, a°. 1367. 

Dat overste huys te Wickerode helt 

De vrouwe van Mille, ver Katherina, a°. 1326. 
Willem van Broichusen voor sich ende sijne manserven bij Alffrade van Endelstorp 

Gerhardsdochter vercregen ontfinck van graeff Reinalt die borch tot Wickenrade, met 
die vesten, woningen, dijcken, graven, vischerien, molen, vorborch, woningen ende 
husen voor de borch liggende omtrent de kerspelkercke, so verre die nu daerto 
gegraven sijn, die gift der kercken, mannen, borchmannen, Iuden, groot ende cleyn, 
ten manleen, met 5 marck te verhergewaden, als een open huys, a°. 1338. 

Johan van Wyckroide, a°. 1402. 
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Die gantze heerlickheyt van Wickrade, met den lande ende gerichte ende al dat 
daertoe behoort, so woe dat gelegen is, tot eenen Zutphenschen leene tesamen 
ontfinck 

Johan van Wyckroide, anno 1402. 

Die thiende, die gelegen is tuschen Juchende ende Nuwekirchen, groot ende 
cleyn, met al heuren tobehoren, so als die tot Odenkirchen plach to hoeren, 
ontfinck 

Johan van Wyckroide, anno 1402. 

100a. GULICK. 

Den hoff to Hoetzenroide, gelegen in den ampte van des Grevenbroiche, in den 
kerspel van Keyenberch, met allen sijnen tobehoren, tot een Gulich leensrecht 
opgedragen bij Henken, voirstmeister, op 

Johan heer to Wickroide, a°. 1417. 

Den hoff to Nyelrestraiten, met 60 mergen lants gelegen bij Duiken, dat een 
borchleen is tot des Greven broich, ende verherweit met vijff marck Colsch, 
ontfinck 

Goidart van Wachtendonck, a°. 1421. 

Den thienden te Hissong ende dat Bergher guedekin, te Zutphenschen rechte helt 

Dgelis uut den Walde, a°. 1326. 
Heyne te Gysenhues draegt op dat goet geheiten Berckergoet, in den kerspel van Dulcken 

ende van Boessem gelegen, met sijnen tobehoren, met vijff marck brabants te 
verhergewaden, op Dryes .. 1)  van Duiken, anno 1406. 

Den hoff geheiten te Raemsberg, bij Dulcken gelegen, tot Gulichs leensrechten 
geerft van 

Johan van Gudera de op sijn suster 
Stijne, huysfrou Goderts van Nederhoven, a°. 1405. 

1) De naam is in de akte niet goed te lezen; v. Reidt heeft: Boite. 
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Den hoff ende dat goet, to Coninxhoven gelegen, to een borchleen to Broiche, als 
dat te halden plagh 

Henrich van Brakell, ontfinck sijn soon 
Godert van Brakell, a°. 1421. 

Een leen van 25 schilden sjaers, als te hebben plagh 

Dederich heer to Broiche end Drive, ontfinck 
Johan burchgreve to Ryneck, heer to Broiche, a°. 1422. 

101. GULICK.  

40 Mergen, te Dilkenrode gelegen, helt 

Jan Buckinc, anno 1326. 

Een goet, gelegen op Luypstorner gericht, tot eenen Zutphenschen rechte ontfinck 
heer 

Roilman van Arendael, a°. 1401. 

Den hoff te Henderpas ende 60 mergen lants, die daerto behoren, helt 

Henrick de Wale, anno 1326. 
Peter heer van Cronenborch erft op sijnen soon 
Johan heer to Rodemach, Cronenburch ende Nuwenborch van sijns wijffs wegen een leen, 

twelck hij binnen 40 dagen van stucken te stucken, namen, tonamen beschreven 
oversenden sal, anno 1414. 

Dat huys to Holgem ende die Bairschove, met allen sijnen tobehoren, to 
Gulichschen leensrechte ontfinck 

Johan Swartz van Moirschossen, anno 1413. 

Dat goet to Kruythusen, in Lenderstorper gericht gelegen, als dat Gnlichen 
leensrechte beseten heeft 

Coentze van Barnenberch, ontfinck 
Wynant van Rore bastart, a°. 1414. 
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Die mollen tot Wylaeken, in den kerspel van Veerte gelegen, met heuren 
tobehoren, te lantrecht ontfinck 

Henrick van Boitberge, a°. 1402 1) . 

101a. GULICK. 

Een hoeve lants, to Ghessen bij Bruwylre gelegen, met heuren tobehoren, tot 
eenen burchleen van Berchgem ontfinck Willem van Lohusen geheiten van 
Troistorf, a°. 1400. 

Johan van Efferen ontfinck sijn huys tot Halle, als dat met allen sijnen tobehoren gelegen is, 
tot eenen Gulichschen leensrechte, anno 1416. 

Eenen hoff, to Zwerven gelegen, met sijnen tobehoren, ontfinck Willem van 
Wysben, als erve sijnes vaders, to Aichen, do man den Roomschen coninek 
aldaer gecronet hadde, a°. 1414. 

Een hoeve lants, gelegen in den kerspel van Jochende, die te sijn plagh 

Heyntgyns van Houltzheim, ontfinck 
Arnt van Ketghe, anno 1412. 

102. GULICK. 

Een burchleen to Caster gehorende, met namen eenen vierkanten turn in der 
stadt muren van Caster gelegen, met dryen betimmerden hofsteden daerbij 
gelegen ende daerto gehorende, ende 40 mergen artlants, in dryen stucken 
gelegen bij dem gerichte van Caster in den velde, geerft van 

Christiaen van Bercheym op sijn suster 
Druytgyn, huysfrou van Johan Krae de jonge, a°. 1414. 

Eenen hoff, to Middelendorp gelegen, met 16 mergen artlants, in den kerspel van 
Lippe gelegen, to eenen Gulichschen leene geerft van 

Christiaen van Bercheym op sijn suster 
Druytgyn, huysfrou van Johan Krae de jonge, a°. 1414. 

1) Deze beleening had in het Overkwartier moeten staan. 
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45 Mergen lants ofte daeromtrent, tsamen so artlant, so beenden, gelegen to 
Midlendorp, in den kerspel van Lippe, met husen ende met hoven, ontfinck 

Reynair van Midlendorp als voor een vervallen leen, a°. 1417. 

20 Malder rogge Rodinger mate als tot der poirten te Casteren gehorende, geheiten 
die Arffpoirte, tot eenen burchleen te Caster, als te hebben plagh 

Aleph van Nuwenraide, ontfinck sijn broder Johan Oss van Nuwenraide, a°. 1400. 

50 Mergen lants ende een hofstat daertoe behorende, tot Kircheerten in den lande 
van Gulick gelegen, als to eenen burchleen te Caster te halden plag 

Richart van Bruwylre, daermede uut genaden voor trouwen dienst beleent is 
Lambert Hontgyn van den Bussche, deurwerder, a°. 1400. 
Daem van den Bussche, erve sijnes vaders Hnntgyns, ontfinck den hoff tot Vanynchem met 

eener hoeven lants; item tot Barensteden een hofstat met 1½ hoeve lants, tot 
Gulixschen leensrecht; item tot Herten een hofstat met 50 mergen lants, ende is een 
borchleen te Caster gehorende; item tot Keltzenbergh een hoeve lants, ende is een 
borchleen tot Broicke, anno 1422. 

Idem met Reynart, sijn broder, die noch onmundig is, beleent met eener hofstat ende 50 
mergen lants daerto gehorende, tot Kirckhirten gelegen, heur beyder leven lanck, a°. 
1422. 

102a. GULICK. 

Den hoff te Nuwenhaven met sijnen tobehoren, in den kerspel van Juchem, in den 
ampte van Caster gelegen, tot eenen Gulichs leensrechten opgedragen bij 

Sare van Wilderaide, abdisse van Susteren, Baite ende Katherine, hoer susteren, op 
Reynar van Breempt, anno 1405. 

12 Mergen lants, to Meerhem an den Wyer gelegen, ende gehorende in den hoff to 
Meerhem, met sijnen tobehoor, die geweest is 

Johan Brouwer van Meerhem, burger to Coln, erkent bij sijn enkelijn Godart van Alffter, a°.  
1420. Ende is geholden des hertogen leven lanck alle jaer een molder weyt opt huys te 
Caster te leveren. 
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Een thiende, gelegen to Scheven bij Doddel, ontfinck  

Gerz van Mauwel, a°. 1415. 

Dat goet to Benezis, gelegen to Polem, met allen sijnen tobehoor, to Gulichschen 
leensrechten ontfinck 

Johan Kanhuys Johanssoon, anno 1420. 

103. GULICK. 

Dat huys geheiten Nyenhuys, in den Wyer gelegen, met der Werbender moelen, 
ende een hoeve lants daerto gehorende, met allen sijnen tobehoren, tot een 
Willemsteins leen, als tselve huys, erve ende goet in denselven ampte 
Willemstein tuschen Aken end Kentzwilre gelegen is, ontfinck 

Henrick van Galen, anno 1400. 
Idem, dat huys ten Nyenhuys met sijnen tobehoren, tot eenen Gulixen rechten, anno 1406. 

Een borchleen geheyten Koechem, to Willemstein gehorende, ontfinck 

Arnt van Bentzenroide die jonge, a°. 1412. 
Idem ontfinck den hoff to Kocheim met al sijn tobehoor, als een borchleen gehorende to 

Willemstein, anno 1412. 

Dat overste huys to Kintzwylre met sijnen tobehoor; item dat goet to Bardenbach, 
gehorende to Willemsteyne als een borchleen; item 4 marck to Loen ende 2 
marck gelts to Esch, dat een erfiene op dat huys voors. gehorende, ontfinck 

Godart van Linzenich, anno 1415. 

Een thiende geheiten die Rodetziende, bij Baitzwylre gelegen, 15 wysden des jaers 
to Inden ende 3 mergen beendts, gelegen op der Worm onder Kockem, voort 
alle alsulck goet als te hebben plagh 

Johan van BaitzwyIre, ontfinck anno 1415 sijn dochter man Henrich Steern. 
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103a. GULICK. 

tHuys to Sweynheim, als dat met allen sijnen tobehoren gelegen is in natten, 
drogen, hogen, legen, nyet daeraff uutgescheyden, to Gulixschen leensrechte 
ontfinck 

Frambach van Wyer, anno 1422. 

Alsulek lant, gelegen to Ymmendorp, als men van mijnen genedigen heeren te leen 
helt, ontfinck 

Johan van Ymmendorp, anno 1416. 

Den hoff to Pynshem, met sijnen leenen, lande, buschen, tzynsen ende pechten 
ende allen sijnen tobehoren, wie die gelegen is, tot Gulichschen leenrechte 
droech op 

Dame van Husen tot behoeff van 
Sybrecht van den Bongarde, anno 1420. 

Dat goet geheiten Guytgyn jonffrouwen guet, gelegen to Grimmelichusen, met 
namen 150 mergen landts, to Gulichschen leensrechten ontfinck 

Tzyls vanme Roetgyn, a°. 1420. 

104. GULICK. 

Een hoeve landts, op der Anden gelegen, end een hoeve so land, so beende, so 
bosch, so broicke, gelegen tot Katerden, tot Gulichschen leensrechten ontfinck 

Johan van Leke, anno 1417. 

Den hoff to Loevenich, bij der kirchen gelegen, met lande, bussche end allen 
sijnen tobehoor, wie die plag te sijn 

Meyner Roeben, ontfinck 
Seger van Betgenhusen, anno 1419. 

Herman des Reygers hoff met 40 mergen so bosch end artlant, gelegen in den 
kerspel van Lovenich, tot Gulichschen leensrechte ontfinck 

Wilhelm Rube, anno 1419. 
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Een hofstat met 15 mergen lants, gelegen to Eschwylre, in den ampte van 
Norvenich, to Gulichschen leenrechte ontfinck 

Henrich Stake, anno 1419. 

Dat huys ende hoff Koepessch, dat erve met allen sijnen tobehoor, to Gulichschen 
leensrechte ontfinck 

Johan van Ryfferscheyt, anno 1419. 

Een thienden, to Juchenden gelegen, met sijnen tobehoor. daer die pastor die 
helft van heeft, ontfinck 

Derick Fleck van der Balen, anno 1417. 

104a. GULICK. 

5½ Mergen lants, bij Sauwelheim gelegen, tot Gulichschen leenrechten geerft van 

Hennen van Spyssheim op sijnen soon 
Frederich van Spyssheim, anno 1419. 
Claes Stoltz van Bekelenhem ontfinck 6 mergen ackers, gelegen to Neder Sauwellenhem, 

hinder der borch, op der Wesen, als Henne van Spysshem ende Fredrich, sijn soon, 
die beseten hebben, anno 1419.  

Johan van Spyshem, Fredrichs broder, ontfinck die voorn. 5½ mergen 
lants, anno 1420. 

Dat huys tot Aldebachem met allen sijnen tobehoren, met der herlicheyt van 
Vrechen, tot eenen Gulichschen leene ontfinck 

Johan van Bachem, anno 1415. 

Dat dorp to Oeverhusen met den leene, luyden ende 1½ hoeve lants ongeveer 
daerto gehorende, ende dat dorp is gelegen bij Mirkisteen, in den lande van 
Roede, ontfinck  

Johan Grijn, anno 1416. 

Daems goet oever dijck, niet sijnen tobehoren, to Roelstorp gelegen, tot eenen 
Gulixschen rechte ontfinck 

Reynart Schelart van Moetzenborn, a°. 1416. 
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105. GULICK. 

Dat slot to Overdroeve met der herlicheyt aldaer, met bosschen, beenden, 
askeren, wyeren, visscherien, weyden ende allen anderen sijnen tobehoren, 
ontfinck heer 

Goedart van Rore, anno 1411. 

Een leen, gelegen to Rypersdorp, ontfinck  

Peter van Rodesberch, a°. 413. 

Den hoff, gelegen to Aldenrade, met 40 mergen artlants daerto gehorende, 
ontfinck 

Gerart van Voldenraide, anno 1412. 

Den hoff to Hengbaeh met 1½ hoeve lants, gelegen in Aldenroider kerspel, 
ontfinck 

Ott van Efferen, anno 1413. 

22 Morgen artlants, geheiten den Borendail, hinden Herkenbosch gelegen, 
tuschen Aldenroide ende, Nuwenhusen, getransporteert bij 

Otto van Efferen ind sijn wijff Rost van Turre op 
Conradum Nuwenkirchen, anno 1412. 

Elff Mergen artlants, bij 

Otto van Efferen opgedragen 
Conrado Nuwenkirchen, anno 1413. 

105a. GULICK. 

Den halven hoff tot Entenich met den halven goede daerto gehorende, te leen 
gemaeckt bij 

Richard heer van Duve, anno 1307. 
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Dat huys to Lievendael, met sijnen voorgeborchten ende allen sijnen tobehoren te 
leen ontfangen, ende die heerlickheyt van Kerpen, te leen ende voor een open 
huys erkent bij 

Herman heer to Lievendael, anno 1374. 

Een hoeve lants, gelegen tot Crouwehusen; item een hoeve lants, gelegen tot 
Merenter end op der Sittart, so als die te leen meren van der heerlickheyt van 
Randenrade, ontfinck 

Thijs van Papelar, anno 1403. 
Alart Estas van Vurde droech op den hoff to Crouwehusen met allen sijnen tobehoor, 

gelegen in den kerspel van Beke, in den lande van Wassenberch, to Randenroidschen 
leenrecht an  

Seger van Kessel Segerssoon, a°. 1420. 

Dat deel des hoffs to Lynner als dat van alts hercommen is, to een 
Randenroidschen leene ontfinck 

Zijlman van Ryschmolen, anno 1402. 

43 Mergen lants ende drye vierdel beyndes ende ander gulden van capnynen ende 
hoener als dat in den hoff to Berchem gehorende is, tot eenen 
Randenroidschen leens-recht ontfinck 

Goiswijn Corsielissoon van Gevenich, a°. 1403. 

106. GULICK. 

Elff vrijer hofstede, gelegen to Morenhoven in den dorpe, bij Bonne, ende 8 
gewelde op Morenhovenre gemeynde, ende 36 mergen wesen ofte daeromtrent, 
tuschen Moren-hoven end Ramershoven gelegen, end 70 mergen artlants, oick 
gelegen in alle den kerspelen voors, to eenen Randenerschen leensrechte 
ontfinck 

Henrich Kolne van Bettenhoven als man ende momber Guytgyns van Buschoven, anno 
1415. 
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Een leengoet geheiten die Somskamp, gelegen in den kerspel van Beeck, mit torve, 
twijge, water, weyde, allen rechten ende tobehoren, van Heezhusen te leen 
ruerende, tot Zutphenschen rechten ontfinck 

Cuene van den Grotenhuyss, huysfrou Henricks van Doenen, mitz haren gecoren momber 
Wilhem van Bemmel, na wiens dode sij set Johan van Voorthusen om eed te 
vernijen, anno 1514. 

Eadem na dode Johans van Vorthusen set tot hulder Derck Boegel, 22 Maii 1522. 

Dat goet to Kranckhusen, in den lande van Wassenberg gelegen, met allen sijnen 
tobehoren, tot eenen Randenroidschen leen met vijff marck te verhergewaden, 
ontfinck 

Seitz van Breyda, anno 1411. 

Voor leenen in Gulick zie ook deel Overkwartier : 8 blz. 7, 10 blz. 8, 66 blz. 50, 83 blz. 63, 
86a blz. 66, 90 blz. 69, 70, 71, 94 blz. 73, 134 blz. 104, 135 blz. 105, 140 blz. 109, 141 blz. 
110, 143 blz. 112, 143a blz. 113, 147 blz. 116, 148 blz. 117, 149 blz. 117, 118, 169 blz. 
133, 194 blz. 151, 194a blz. 151, 195 blz. 152. 

107. BERDE. 

10 Marck gelts sjaers alder brabantscher penningen uut den hove te Stieren, in 
den gerichte van Moelnhem binnen der graeffschap van den Berge gelegen, ten 
rechten manleen gemaeckt bij 

Johan van Lymburch, ridder, anno 1330. 

3 Marck brabantscher penningen sjaers an 2 hoven bij Wyssceide, in den kerspel 
Rycherode gelegen, in den lande des graven van den Berge, ontfangen bij 

Henrick Vlocke, ridder, anno 1408. 

108. MARCK. 

Den hoff geheiten den Eyckhoff, in den kerspel van Nederwenegen, in der 
heerschap van der Marck gelegen, met sijnen tobehoor, tot eenen vijff marck 
leensrecht ontfinck heer 

Sweder van Vorden, broder des Duytschen ordens, in behoeff derselver orden, anno 1402. 
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109. MEURS. 

9 Mergen lants, gelegen in den lande van Moerse, in den kerspel van Baerl, met 
vijff marck te verhergewaden so in den lande van Moerse gengechtich sijn, 
ontfinck 

Elbert van der Soyel) , anno 1379. 
 MOERS. 

Een strek lants, haldende 9 mergen, in den gerichte van Baerle, in den lande van 
Moerse gelegen, daer die greve van Moerse an beyden sijden gelant is, tot vijff 
marcks leenrechte ontfinck 

Heinrich Peke, die men heyt Schoen Heyn, a°. 1379. 
Henrich Pyeek, anno 1403. 

Henrich Pieck, Schoen Heynen soon van Orsoy, ontfinck 3 hollantsche mergen, gelegen in 
den gerichte van Baerle onder den heer van Moerse, tot eenen Gelreschen leen, als tot 
snlcken rechten als boven van den Nyersen opwert gelegen is, daer naest gelant is an 
d'een sijde Elbert Lambertsz„ an d'ander Geenken Daverman, a°. 1400. 

Elbert Lambertssoon van Orsoy ontfinck 3 hollantsche mergen lants bij Orsoy gelegen, 
tuschen erve des heeren van Moerse an d'een sijde ende erve Henrich Pyecks an 
d'ander sijde, a°. 1403. 

Lambert Elbertssoon van Orsoy, erve sijnes vaders, ontfinck die helft van een stuck lants 
geheiten die Veeweyden, in den kerspel van Baerle, in den lande van Meurse gelegen, 
tot vijff marcks leens-rechten. Dulkens payement, a°. 1404. 

Telman Rijnman ontfinck 4 hollantsche mergen lants an elcker sijde van den wege an der 
Lynsvoirt, daer die renboom ende berchfrede begraven ende betimmert sijn, van den 
berge nederwerts bis in die lantgrave doer dat veen gaende; end daerto een stuck 
heyden, oyck daerbij gelegen, haldende tuschen 12 ende 13 hollantsche mergen lants, 
tot een onversterflick Zutphens leen; met bescheyt dat hij ende sijne erven den 
renboom ende bergfrede an den Lynsvoirde op heuren costen onderholden ende 
verwaren sullen, a°. 1465 2) . 

1) In de akte staat boven dezen naam met een andere hand geschreven: van Orssoy.  
2) Deze heleeningen waren in het Register van het Overkwartier opgenomen. 
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109a. MEURS. 

Die borch ende slot Kraekouwen, met der vleeken ende lande van Krevelde ende 
met der heerlickheyt, hoge ende lege, in denselven vlecke ende lande, ende met 
allen renten ende domeinen, verval, opcommingen, geestelicke ende waltlicke 
leenen daerto gehorende, wie dieselve in hogen, legen, met land, sand, 
boschen, broecken, wateren, weyden, vischerien, manschappen, laten, eygen 
ende keurmodigen luyden ende allen lijffgewins goederen van alts gelegen sijn, 
ende tot der voors. borch ende lande gehorende, nyet uutgescheyden, bij hertog 
Carl erflick end ewelick gegeven tot Zutphenschen rechten ende open huys an 

Christopher greve to Moerse ende Sarwerden etc, voor trouwen dienst, 15 Januarii 1530. 

110. COLN. 

Veersten, also alst gelegen is ende alst te halden plagh van den greve heer 

Gerrit van Reyde, ontfinck 
Die voocht van Coln, anno 1326. 

Die voochdie van Berke, daerto behoort dat vierdedeel van dien dagelix gerichte, 
dat hooch gerichte ende alle eyschinge; item den hoff te Berke ende die hoven, 
die daerto behoren, driewerve te beeden in den jaere; item op sente Simon ende 
Juden misse, acht dagen voor ende acht dagen na, den vierden penninck van 
den marckttolle, hetsij te lande ofte water, helt 

Everwin van Goterswick, anno 1326. 

Dat huys tot Bittenbocholt, gelegen in der veelte van Rekelinchusen, bij der stadt 
van Dorsten, tot een open huys gemaeckt bij de gebroder 

Huge ende Herman van Vijffhusen, a°. 1403. 

29 Mergen lants, ten deel boulant ende ten deel vischerie, tot Mengenich gelegen, 
erflick te leen gemaeckt bij Gerhard Scherffgyn, schepen to Coln, a°. 1282. 
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Papenborch, tot Hulst gelegen, tot eenen Kuyckschen leene ontfinck  

Wolter van Hulse, anno 1430. 
Peter van Hulse ontfinck den hoff tot Papenborch, gelegen tot Hulse, anno 1440. 

110a. COLN. 

Dat vaytguyt to Scholt op der Are, met namen 21 malder even, ende een malder 
weyt, ende 16 schillinge, to eenen achterleen van der domheeren wegen van 
Coln ontfinck  

Conrait van Roedesbergh, anno 1420. 

Dat huys Nyenhaven met allen sijnen tobehoren, in der heerlickheyt van der Dijck, 
onder den greven van Ryfferscheyt, in den Stichte van Coln gelegen, nyet daervan 
uutgescheyden, te Zutphenschen rechten, met een pont goet gelts te 
verhergewaden, ontfangen van hertog Carl bij 

Edwart van Boeckholt als een recht navolger desselven goets, a°. 1505. 
Margriet Hont, huysfrou Meinhart Klaets, als erve harer olderen beleent, 24 Julii 1620. 
Gerhart van Steenenborch genant Dusseldorp ende Agnis Hunt, eheluyden, protesteeren 

tegens de voors. twee beleenungen, den 4 Decemb. 1634.  
Elisabet Hont, wed. Lipperheyden, haer angecommen door doode van Florens Herman Clats, 

die het geerft hadde van sijn moeder joffer Margreta Hunt, haer suster, beleent, den 13 
Meert 1641. 

Willem Warner van Hundt, soonssoon van vrouwe Elisabeth van Hundt, wed. Lipperheyde, 
beleent, den 6 Mey 1686. 

Wyrig Wilhem van Hundt voor sig self en in name sijnes neves Willem Warner, onmnndig, 
draegt dit leen op aen 

Thomas van Wedding, die voor sig self en namens sijn soon Willem daer weder mede beleent 
is, den 27 Maert 1700. 

Henricus Jacobus Josephus van Weddinck, erve sijns grootvaders Thomas en vaders 
Willem, beleend, 16 Decemb. 1741. 

Denselven draagt dit leen op aan 
I. I. von Kylman, die daar weder mede beleend is, 20 Novemb. 1782. 

111. COLN. 

Den hoff ten Bussche, tot Ossenberge bij Bercke gelegen, hebben vrou 

Jutta van Aldenhove ende Fye, keur suster, ontfangen, a°. 1326.  
Johan van Drypt tot Bercke ontfinck den hoff ten Bossche met sijnen tobehoren, gelegen in 

den gerichte van Ossenberg, a°. 1398.  
Bertolt van Dript ontfinck den hoff ten Bossche, a°. 1424. 
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Johan van Dript erft op sijnes kinds kind 
Cornelis van Baerle den hoff ten Bosch ofte Bosscherhoff, a°. 1498. Bartolt van Dript erft op 

sijnen soon 
Seger van Drypt den hoff ten Bosch geheiten ofte Bosscherhoff, bij der stadt Rhijnberck in 

der heerlickheyt van Ossenberch van alts gelegen, tot Gelderschen rechten met 15 
golden Rhijnsgulden te verhergewaden, 16 Novembris 1525. 

Idem crigt consent hieruut te versetten golden rijnsg. eens, 17 Novembris 1525. 
Cornelis van Baerle, bij transport Segers voorn. dit leen ontfangen hebbende, draegt sulx 

weder op 
Wilhem van Horn genant Schram, 13 Novembris 1534. Idem vernijt eedt, 24 Aprilis 1562. 
Johan van Hornum genant Scram erft op sijn onmundige kinder Willem van Hornum genant 

Scram end medegedelingen den hoff ten Bosch ofte Bosscherhoff, in den Stichte van 
Coln bij Berck to Ossenberch van alts gelegen, 29 Sept. 1562   1)

Pauwel van Hornum genant Scram, erve sijnes vaders Willems, crigt 4 maenden uutstel, 6 
Maii 1565. 

Belie van Essen, weduwe Willems voorn, crigt uutstel, 25 Januarii 1566.  
Eadem noch een maent uutstel, 30 Aprilis 1566. 
Eadem noch een maent uutstel, 31 Maii 1566. 
Pauwel van Hornum genant Scram beleent, 27 Junii 1566. 
Willem van Hornum genant Scram beswaert dit leen met 700 dalers an Cornelis van 's 

Heerenhave, 9 Maii 1578. 

112. COLN. 

Dat slot Milendonck met sijnen rechten ende tobehoren, tot een open huys 
gemaeckt bij 

Rodolph van Ryfferscheyt ende van Moelberch, ridder, a°. 1300. 
Idem helt thuys te Milendonck, tgerichte ende al dat daerto behoort, a°. 1326.  
Frederick van Ryfferscheyt, heer to Millendonck, maeckt ende ontfengt sijn borch van 

Millendonck met allen heuren voorburcht, wie die gelegen sijn, ende sijn kerspel ende 
lant van Karsmich met allen heuren tobehoren, to rechten manleen, a°. 1331. 

Jacob van Mierlar ontfinck dat huys to Milendonck, anno 1377.  
Johan van Mirler ontfinck dat huys to Milendonck, a°. 1402.  
Idem, tot Zutphenschen rechten, a°. 1425. 

1) Met deze beleening is waarschijnlijk de voorafgaande eedvernieuwing te niet gedaan, daar er 
verzuim moest voldaan worden; en is de Willem van 24 April niet de eerste maar de tweede. 
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Diedrick van Myrlair, heer to Milendonck, ontfengt als erve sijnes vaders dat huys ende 
heerlickheyt van Milendonck, met den voorgeborcht, hoge ende lege gericht, met allen 
anderen sijnen in ende tobehoor, 20 Augusti 1524. 

Idem vernijt eedt, 22 Octobris 1538. Idem, 16 Octobris 1543. 
Diedrick heer to Milendonck, erve sijnes vaders Diedrix, beleent, 14 Februarii 1550. 
Idem tuchtigt sijn moder Agnes van Draechevelts, eodem die.  
Idem crigt uutstel 3 maenden eed te vernijen, 30 Junii 1556. Diedrick heer van Milendonck 

crigt uutstel, 1 Januarii 1577.  
Idem crigt noch uutstel 3 maenden, 13 Augusti 1577. 
Idem, erve sijnes vaders Diedrichs, beleent, 6 Novembris 1577. 

113. COLN. 

Een huys in der stadt Nuys, bij den Minnebroderen gelegen, belooft te holden 

Herman Monich, burger to Nuys, tot behoeff des graven van Gelre, anno 1315, 1318. 
Evert Koninck draegt op een huys met sijnen tobehoren, genant Gelre, gelegen binnen Nuys 

bij den Eroderen, tot eenen Colschen leens-rechte, tot behoeff 
Peters van Tusschenbroick, anno 1424. 
Everit van Assel, huysfrou Fels van Wevelkoven, bij transport Peters voorn. beleent, a°. 

1455. Willem Fel, heur soon, doet huldinge. 
Eadem laet eed vernijen, 18 Octobris 1473. 
Steven Vel van Wevelichaven Johanssoon beleent, a°. 1494; crigt sulx bestedigt, 16 Junii 

1523. 
Elisabet Vel van Wevelichaven  , erve hares broders Stevens, beleent, 17 Junii 1535. Heur 

soon Conrad van Ruysschenborch Johanssoon hulder. 
1)

Willem van Ruyssenborch, erve sijner moder joffrou Steven Vel van Wevelickhaven, 18 
Novembris 1549. 

Willem van Ruyssenborch, erve sijnes vaders Willems, 22 Maii 1577. 

 

114. COLN. 

Een goet, tot Wedich gelegen, tuschen Coln ende Bon, te leen erkent bij heer 

Mathyas Schenck van Are, ridder, a°. 1275. 

1) In margine der akte staat : weduwe Johans van Ruysschenborch. 
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Den hoff te Velde, bij Kempen, ende tgoet dat gelegen is bij der Alderkercke in 
Gelderlant, helt heer 

Coden van Hulze, anno 1326. 
Engelbert van Oirsbeke ende Fye, sijn vrou, tuchtigen malcanderen an heer Goderts hoff, 

ten Velde, voor Kempen gelegen, a°. 1432. 
Engelbert van Bremt, anno 1465. 

Den hoff te Glendam in Kemperlant helt Ghiselbrecht van Crykenbeke, a°. 1326. 

Een hoff, to Rutzenburch gelegen, in Kempenrelande, tot een borchleen te Gelre 
gemaeckt bij 

Arnold Schalven, voor 5 marck goets gelts, anno 1330. 

Den hoff oppen Moss met sijnen tobehoren, in den lande van Kempen gelegen, tot 
eenen vijff marcksche leensrechte ontfinck 

Wolter van Hulse, anno 1435. 
Bele Wymmers beleent met den hoff opten Moss, in den lande van Kempen gelegen, a°. 

1440. Dirck Wymmer hulder sijner aldemoder. 

Sodane heerheyt ende goet als tot Yshem ende daer-omtrent gelegen is, tsij an 
velde ofte an bosche, op den lande ofte in den water, met mannen, lude, groot 
ende cleyn, ende sonderlinge die gifte van der kercken aldaer, met allen sijnen 
tobehoren, opgedragen den graven van Gelre bij 

Gerart voocht van Belle, knape, a°. 1338. 

Die vooehdye tot Alpen, met dryen geriehten te Men- 
solen, tot Ysem ende ter Eke inghen Bocholt, helt 

Henric van Alpen, anno 1326. 
Warner van Dorth, heer tot Yssem, hiermede beleent, ten Zutphenschen rechten, vermogens 

des Hoves resolutie in dato den 14 Aprilis 1659, ende sulx op den 9 Martii desselven 
jaers. 



blz. 144 

Willem Ketzgen, heer tot Buydingen, Gereshoven ende Merrhum, nomine uxoris Elisabeth 
van Dorth, laet approberen het maechgescheyt, transactie ofte accoort tusschen 
Warner van Dorth, heer tot Issem, ende vrouwe Elisabeth wegen de moederlijcke 
dispositie over de heerlijckheyt Issum den 21 Februarii 1654 tot Gereshoven opge-
richt, den 28 Augusti 1661. 

114a. COLN. 

Den hoff to Haendom, bij Ude in den lande van Kempen gelegen, daer naest gelant 
is Jan van Moirshaven an d'een sijde ende Teus Lubbensoon an d'ander sijde, 
tot Gelderschen rechten ontfangen tot behoeff 

Arnts van Boicholt ende sijn selffs bij sijnen broder Herman, 7 Octobris 1474. 

115. COLN. 

Den hoff op gheenre Lynden, in den lande van Kempen, met 66 mergen lants ende 
32 mergen broicks, tot eenen 
Gelderschen leene ontfinck 

Arnt die Vuyker, anno 1379. 
Willem Vueker transporteert den hoff opgen Lynden, in den lande van Kempen, op 
Willem van Langenvelt geheiten Neve, a°. 1401. 
Willem Bock van Heyden ontfinck dat goet geheiten Fuyckenshoff, in den lande van 

Kempen gelegen als tuschen Velden ende Ster Nicolaus, met laten, thienden ende 
allen sijnen tobehoren, anno 1459. 

Johan van Hemberch, erfkemener des Stichts van Coln, ontfengt den hoff geheiten 
Fuyckershoff, als hem dieselve angestorven is van sijnen vader 

Johan van Hemberch, ridder, auno 1492. 
Idem voor hem ende sijn huysfrou Ermgart van Honseler dragen op eenen hoff geheiten 

Fuyckershoff, in den lande van Kempen bij senter Claes boom van alts gelegen, an 
Adolph van Wyenhorst, 14 Decembris 1535. 
Idem laet eedt vernijen Alart van Goor, 20 Octobris 1538.  
Idem laet eed vernijen, 11 Junii 1544. 
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116. 

Alsulck goet to Vleertzhem als volgt : een wijntavern, binnen den dorpe to 
Vlertzhem gelegen, die so vrij is dat men daerin wijn tappen mag so duyr ende 
welveyl als eenem lust, sonder yemants wederrede; 8 hofstede, der sint 7 
gelegen binnen Vliertzhem ende een to Muytenkove n; die hofstat hinder den 
huyse aller-naest; een stuck lant dat op Geerlach Juntgen schuyft; een morgen 
lant in Muytenkoveren geriehte; een morgen lants bij heeren Johans acker van 
Vissenich; een morgen lants an dem berge; een morgen lants binnen 
Vliertzenher wingarde; een morgen lants boven die moilen gelegen; 11/2 
morgen lants binnen Mirtzenkovere gerichte; 31/2 morgen lants ende 4 
stucken, gelegen an der moilen to Vliertzhem; 3 morgen lants op den alden 
dijck bij Wolberen lande van Gelsdonck; een morgen lants daer Meckenhem 
pat deurgeet; 7 vierdel lants op der Aijd 1) 10 morgen lants in den Watkerssey; 
4 morgen bij den Watkerssey; 3 morgen lants op dem hochtgen bij Thomas 
acker end Wolberen van Gelsdorp; 30 morgen lants daer Ramershoynen pat 
deurgeet; 4 morgen lants bij den cruce bij des pastors lant van Vliertzhem; 3 
morgen lants bij der joncfrouwen lande van Tonytenkoven; 4 morgen lants in 
dem garde bij Wrempginslant; 3 morgen lants hinder Gesselmans garden, bij 
sijnen huse; 4 morgen lants bij sijnen hove; elff morgen lants an der langer 
heckgen; 3½ morgen in den haiche op dem alden dijck; 2 morgen lants in 
Bergerveilde vur dem. .. garde; 3 morgen lants op dem alden dijck bij Wolbern 
van Gelsdorp; item dem. .. an dem bosche gelegen; dit voors. lant is also vrij 
ende des-selven rechts dat die voors. taverne is; ontfangen bij 

Willem van Gymmenich, a°. 1414. 

Den hoff geheiten Ortenhoff ende die gerten daerto gehorende, ende 47½ mergen 
ackers, to Wijngarten gelegen op die Tzweyvelt, wie die gehalden 

Otto van Wijngarten ende geerft op sijnen soon 
Henrich van Wijngarten, ende ontfangen is bij denselven broder 
Ort van Wijngarten, anno 1420. 
Een hoff, gelegen binnen Worms an der Overmaert bij den Poyll, den man nennet der van 

Keldenbach hoff, ontfinck 
Hans van der Wydermoelen, a°. 1420. 

1) Het blad is in het Leenaktenboek aan den kant afgesleten; daardoor zijn enkele woorden niet meer 
leesbaar. 
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Die kerckengift van Eych bij Budensheym, ende die thienden, die daerto behoren, 
dat is to Budinshem, te Verwilnheim ende te Nackin, helt van den greve heer 

Herman van Dille, ridder; ende sijn wijff Elzebet heeft daeran oer lijftucht, a°. 1326. 
Franck van Nackheim ontfinck die kirchegift der pastorien zu Eych by Budelsheim gelegen, 

met allen in ende zubehoren, anno 1414. 
Idem ontfengt van hertog Arnold bij testamente to behoeff des Stichts to sunt Peter, buten 

Mentz gelegen, den kircksats ende kircken tot Eyche gelegen, tuschen 
Erbisbudisheim ende Wendelsheim, anno 1448. 

Daertegen hij weder opdraegt ende te leen ontfengt / , die hij heeft an den vier tiendhopen, 
gelegen in den gemarck te Erbisbudisheim. die Simon van Gontheim, Godefert, sijn 
broder ende Adam Arbetter inhaben, eodem die. 

4 6

118. CUYCK. 

Volgen Cuycksche leenen. 

Dat lant ende heerlichheyt van Kuyck, van Offelrebeeck voort nederwert, met den 
dorpen van Cuyck, met der borch ende stadt van den Grave ende voort met 
allen sijnen anderen tobehoren woe dat gelegen is, geerft sijnde van 

Wermer heeren van Cuyck op sijn dochter joffrouw Johanna, transporteert sij sulx voort op 
heeren 

Willem van Gulick, hertog van Gelre ende van Gulick ende grave van Zutphen, 15 
Decembris 1400. 

Dat dorp van Cuyck met den lande daerto gehorende, van Offelrebeke voort 
nederwert, met der borch ende stadt van den Grave ende allet dat daerto 
behoort, met heerlickheyt, gerichten, hoge ende neder, met clockenslage, met 
mannen, met dienstmannen, met allen keurmoedigen ende gehorigen luyden, 
so waer die geseten sijn binnen ende buten den lande van Cuyck, 
uutgescheiden alleen die verleende manhorige ende keurmoedige lude, die 
geseten sijn van Offelrebeke voort opwert in den lande van Cuyck ofte in den 
lande van Kessel, op der sijden van der Masen daer Cuyck ligt, die togehoren 
den lande van Cuyck. 

Die thiende in de Hautert, in den kerspel van Cuyck gelegen, met sijnen 
tobehoren, tot eenen Kuycks leensrechten ontfinck 

Johan Nyweertssoon, anno 1403. 
Henrick Henrickssoon des Groten bij transport Johans voorn. ontfinck die thiende in der 

Haltert met heuren tobehoren, van der heerlickheyt van Cuyck te leen roerende, met 
15 gulden te verhergewaden, a°. 1404. Idem, anno 1465. 
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Henrick die Groot, erve sijnes vaders Henrix, ontfengt die thiende in de Hautert bij ste 
Aechten gelegen, a°. 1470. 

Idem, 26 Octobris 1474. 
Idem, 5 Augusti 1481. 

Den hoff ten Hogendudenberg, als verre als die van der heerlickheyt van Cuyck te 
leen geholden wort, gelegen in den kerspel van Cuyck, tot Kuicksche rechte 
ontfinck 

Johan Quadepayp, anno 1403. 
Willem van Dorn en bij transport Johans voorn. ontfinck den hoff ten Doidenberg, in den 

kerspel van Cuyck gelegen, a°. 1405. 
Idem ontfinck eenen halven hoff met sijnen tobehoor, geheiten Doedenbergh, a°. 1424. 
Willem van Doerne bij transport sijnes vaders Willems, a°. 1430. Idem tuchtigt sijn vrouw 

Stijne, eodem die. 
Johan van Dairnen, priester, erve sijnes vaders Willems, a°. 1460. Sijn broder Willem doet 

hulde. 
Idem, anno 1465. 
Henrick die Groot Henrickssoon bij transport Johans voorn. a°. 1471. 
Idem ontfinck den halven hoff tot Dodenbergh, met sijnen tobehoor, in den kerspel van 

Kuyck gelegen, met der eenere sijde neven erve Walravens van Nydeggen ende des 
cloosters van sante Agaten, met der ander sijde ende voor an de gemeyn heyde, 19 
Martii 1474. 

118a. CUYCK. 

30 molder saetlants, gelegen tot Lynen, in den kerspel van Cuyck, tot Kuyckschen 
rechte ontfinck 

Henrick Prieme, anno 1403. 
Reiner Priem van Beers, erve sijnes vaders Henricks, ontfengt 32 molder saetlants in 

Lyndenscher marsche, in den kerspel van Kuyck gelegen, daerin gehoren 3 tampen 
lants daer d'een camp lants aff geheiten is ingeen Oey, tegen Hoemen over gelegen, 
ende den anderen camp lants, haldende 1½ mergen, an Lyndenerbroeck gelegen, 
ende den derden, haldende 7 hont lants, after die berge te Lynden gelegen, voort een 
cleyn stuxken lants, tot 32 molder saetlants toe, 30 Maii 1474. 

Johan van Sallant vernijt eedt, 6 Augusti 1481. 

12 Geldersche gulden jaerlickscher renten tot Grave uut der gruten ende 2 
mannen van leen aldaer, tot eenen Cuyckschen rechte ontfinck heer 

Herberen van Lewen, ritter, anno 1402. 
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50 overlantsche rijnsehe gulden jaerlicx an ende uut den tol ende tolgelde tot 
Cuyck, tot eenen manleen ontfinck 

Derich van Bronchorst, soon tot Batenborch ende An-holt, a°. 1428. 

Heer Gijsbert van Herwynen ontfinck alsulck goet als hij haldende was van der joncvrouwen 
van Cuyck, na inhalt sijns brieffs, tot eenen Kuixschen leene tot eenen Zutphensche 
rechte, anno 1403. 

Tusschen 11 ofte 12 mergen lants, te Gasser bij den Grave gelegen, ende sulcken 
thinse als daerto behoort, tot eenen Kuyckschen leene ontfinck 

Johan Koeberc h, anno 1402. 
Jacob van Korrick ontfinck dat goet te Korrick, gelegen tot Gassel, met al sijn tobehoren, 

anno 1417. 
Jacob Koborch tuchtigt sijn vrou Jutte an alsulck leengoet als hij liggende heeft in den 

kerspel van Escheren, so lang sij niet herhijlickt, a°. 1464. 
Idem ontfinck al alsulck erve ende goet als hij leggende heeft in den lande van Cuyck, des 

tsamen is tuschen 11 ende 12 mergen lants, met pacht ende thins daerto gehorende, 
gelegen in den kerspel van Eescheren, a°. 1465. 

Aleyt dochter Otten van den Eynde, weduwe Derich Huls, ontfengt dat goet to Korrick, in 
den gericht van Gassel gelegen, dat Jacobs van Korrick geheiten Koberch te wesen 
plagh ende in maechgescheit op sijn vrou Jut gevallen was, ende voort op haer suster 
Aleyt gestorven is. Daerin gehoren de volgende stucken : een camp lants, holdende 
omtrent 3½ morgen, daer naest gelant is Kersten Kerstenssoon an d'een sijde ende 
Henrick Moerkenssoon an d'ander sijde; item noch een stuck lants, haldende omtrent 
4 hont, daer naest gelant is Ael Hanen an d'een sijde ende Gadert Hanen an d'ander 
sijde; noch een stuck, haldende omtrent 8 hont, daer naest gelant is Jan Luwe an 
d'een sijde ende der kerckenlant van Eescharen an d'ander sijde; noch een stuck, 
haldende omtrent 7 hont lants, daer naest gelant is Gerrit Cuper an d'een sijde ende 
Jacob Ven an d'ander sijde; noch 5 mergen lants, liggende met der eener sijden an 
mijns gen. heeren bosch, met der ander sijden an Lyndenrebroeck, 8 Octobris 1473. 

Derck Huls Derxsoon, erve sijner moder Alijt, 21 Februarii 1482. Henrick Ottensoon van 
Waelwijck bij transport Dirx voorn, eodem die. 
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119. EESCHEREN. 

Een weyde, geheiten die Koeykamp, ende daerto 4 mergen hoybaentz, tot eenen 
Kuyckschen leen uut eenen have, gelegen to Eescheren, vercoft bij 

Henrick die Grote, burger to Grave, ende Elisabet, sijn vrou, an Jacob van Aicken ende 
Alet, sijn vrouw, die daeran bekennen een ewige losse, den Koycamp met 100 ende 
die 4 mergen met 200 enckel gulden, anno 1467. 

Een halve hoeve ende een halff vierdel lants, tot Eysscheren gelegen opt Rotte; 
item een stuck lants, geheiten die Santkuele, an die Maesdijcke gelegen, tot 
Kuixen leen ontfinck 

Wynrich van der Heyden, anno 1402. 
Henrich van der Heyden ontfinck een halve hoeve lants, gelegen tot Eysscheren op den Rot, 

ende 10 vaet saetlants, daer vast bij gelegen; item 1½ mergen, geheiten die Zantcule; 
item een hofstat tot Eysscheren in den dorpe gelegen, dat Johans van Lombardijen 
plag te sijn, a°. 1417. 

Henrick Henrickssoon van der Heyden ofte Henrick Wynrichssoon ontfinck 5 mergen lants, 
geheiten dat Rot, gelegen in den kerspel van Esscheren, a°. 1439. 

Henrick Snavel Arntssoon ontfinck den hoff tot Schadescheren, met allen sijnen tobehoor, 
ende tuchtigde Rutken, sijn vrou, a°. 1440. 

Idem, anno 1465. 
Rutgera Snavels ontfinck 5 mergen lants, geheiten dat Rot, tot Eescharen gelegen, met 

eener sijde neven erve Henrick Snavels, met der ander sijde neven erve Jan die Laet, 
schietende met eenen eynde an erve Henrix die Groot ende met den anderen eynde an 
de gemeynt, 7 Octobris 1473. Ende tuchtigde haren man. 

Eadem laet haren man Henrick Snavel eedt vernijen, 11 Augusti 1481. 

Den hoff tot Schaedescheren, met allen sijnen tobehoor, tot Kuixen leensrechte 
ontfinck 

Henrick Snavel Arntssoon, ende tuchtigde sijn vrou Rutken, a°. 1440. 
Idem, anno 1465. 
Idem ontfinck den hoff tot Schade Escharen, met sijnen tobehoren, in den kerspel van 

Eescharen gelegen, daervan op den Rot gelegen 4 mergen lants, in denselven kerspel; 
noch een stuck lants, geheiten dat vierdel, haldende 3 mergen, in den Eescherenden 
velde gelegen; te weten dat men jaerlix in denselven hoff gilt ende daerto behoort 7 
malder roggen Graeffscher maten, 18 hoener thins ende 5 pont payements thins, te 
betalen op Martini, 7 Octobris 1473. 

Idem vernijt eedt, 6 Augusti 1481. 
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119a. EYSSCHEREN. 

Een vierdel lants, tot Eysscheren gelegen, tuschen erve ons hertogen van Gelre 
ende Arnt Snavels, tot eenen Zutphenschen rechte ontfinck 

Willem van Cranendonck, anno 1402. 
Henrick Klingel erft een stuck lants, geheiten dat vierdel, in den kerspel van Eescheren bij 

der kercken gelegen, op sijnen soon Laurens Klingel, beheltlick heeren Johans, sijns 
broders, recht, a°. 1455. 
Johan Henrick Passertssoon anders geheiten Klingel, priester, als erve sijnes vaders, 
a°. 1455. Willem van Aken, sijn susters soon, doet hulde.  

Willem van Aken bij transport Johans ende Laurens Passert, gebroder, voorn, a°. 1460,  
Idem, a°. 1465. 
Idem vernijt eedt van een stuck lants, geheiten dat vierdel, haldende omtrent 4 mergen, 

daer naest gelant is Henrick die Groot an d' een sijde ende Henrick Snavel an d' ander 
sijde, 18 Octobris 1473.  

Idem tuchtigt sijn vrou Lijsbet, eodem die. 

15 pont sjaers uut den gemale van Escheren, tot Zutphenschen leensrechte 
ontfinck 

Arnt Pieck Willemssoon, anno 1403. 
Willem Pieck van Sleberch, erve sijnes vaders Arnts, a°. 1450. Idem, anno 1465. 
Idem vernijt eedt, 24 Octobris 1473. 

Den hoff tot Eescheren, bij den Grave, in den lande van Kuyck, in den kerspel van 
Eescheren gelegen, tot eenen Kuixen leene, met 15 goltg. te verhergewaden, 
ontfinck 

Udo Talotz, die sulx van hertog Reynolt in pacht geholden had voor 35 molder roggen 
sjaers, welcke hij noch geholden blijft daaruut te betalen, anno 1428. 

Henrick die Groot bij transport Uden Tailholtz, a°. 1461. Idem tuchtigt sijn wijff Lijsbet, 
eodem die. 

Idem Johanssoon, a°. 1465. 
Idem ontfengt den hoff tot Eescharen, daerin gehoort 14 mergen rog- lants ende omtrent 50 

mergen hoylants, in den gericht van Eescharen gelegen, binnen ende butendijcks, 
langs den Raem, 2 Octobris 1473. 
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120. CUYCK 

Ses Arnemsche gulden des jaers uut den rente tot Grave, tot Zutphenschen 
leenrechten ontfinck Johan van Lewen, anno 1422. 

Johan van Hessen, a°. 1467. 

Den hoff te Noetick, gelegen in den kerspel van Cuick, met 28 hollantsche mergen 
lants ende allen sijnen tobehoren, tot eenen pundigen Zutphenschen 
leensrechte ontfinck 

Peter van Hesick, anno 1423. 
Peter van Hesewijck Janssoon ontfinck eenen hoff, geheiten Noitwijck gelegen in den 

kerspel van Cuyck, anno 1424. 
Johan van Heeswijc, erve sijnes vaders Peters, a°. 1440. 
Gadert Henrickssoon bij transport Johans voorn. ontfengt de halven hoff tot Noitwick, 

gelegen in den kerspel van Cuyck met 28 hollantsche mergen, gelijck Johan van 
Dueren geheyten Eyffeler die helft daeraff heeft, anno 1447. 

Neuken Henrickssoon, erve sijnes broders Gaderts, a°. 1452. 
Idem, anno 1465. 
Henrick Neukenssoon, priester, erve sijnes vaders, beleent, 21 Octobr 1473. Peter Gysken 

Claessoon hulder. 

Den hoff tot Oitwijck, met sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Cuyck, 
daeran tuchtigt 

Margreta van Oytwijck haren man Arnt die Monnich, a°. 1408  
Johan van Duren ontfinck alle alsulck goet als Willems van Oetwijck te wesen ende voort te 

halden plagh van der heerlicheyt van Cuyck, gelegen in den kerspel van Cuyck, tot 
Cuyckschen rechte, anno 1424. 

Idem, anno 1465. 
Idem vernijt eedt van den halven hoff tot Oetwijck, gelegen in den kerspel van Cuyck, in der 

buerschap van Heeswick, gelijck hem dat van Dirck van Oetwick, sijnen oom, 
anbestorven is, daer heer Henrick Neukenssoon die helft aff heeft, tot Zutphensche 
leenrechten, 13 Octobris 1473. 

Een stuck lants, gelegen binnen den Grave, geheiten die Weert; een stuck lants, 
gelegen beneden den Grave, geheite die Leemkule, 8 pont sjaers uut Reiners 
goed van Langel, gelegen tot Oploe, tot Zutphenschen rechten van der 
heerlickheyt van Cuyck gehalden, ontfinck 

Margriet van Beke, a°. 1406. Jacob Jeger, Margreten soon van Padbroeck, hulder. 
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120a. CUYCK. 

9 mergen lants, an den middelpat tuschen Moudich ende Middelaer gelegen, tot 
vijff marck leensrechte, die te halden plagh 

Arnt van Hoemen, opgedragen bij Henrich van Doidenberch op sijn dochter Johanna, 
huysfrou Derx van der Horst, a°. 1406. 

Een thiende, bij sunt Aechten tegen Middeler gelegen, die van Cuyck te rueren 
plagh, erflick overgegeven bij Johan van Ber1eranden  

prior ende convent van der Cruysbroder oirden tot st. Aechten, anno 1409. 

Een leen, gelegen in den Merssche te Grave, tot eenen Kuixen leensrechte 
opgedragen bij 

Henrick Rutger Janssoons soon, burger ten Grave, op 
Henrick Koich, anno 1423. 
Henrick Kaeck ontfinck 10 malder koorns, gelegen in der Merschen van den Grave, anno 

1424. 
Catrin Kaick, huysfrou Johan Borremans, erve hares vaders Henricks, beleent sijnde 

tuchtigt haren man, a°. 1432. 
Gadert Arnt Evertssoon, burger tot Grave, bij transport Catrin ende Johans, eeluden voorn., 

beleent, 1441. 
Idem tuchtigt sijn wijff Griete, eodem die. 
Arnt, priester, erve sijnes vaders Gaerts, ontfengt een stuck lants in der Marsse tot Grave, 

a°. 1454. Evert Gaertssoon, sijn broder, hulder.  
Idem, a°. 1465. 
Idem laet eed vernijen van een stuck lants, tot Grave in der Marschen gelegen, daer naest 

gelant is Jacob van Aken an d' een sijde ende Sijbert van Blitterswick an d' ander sijde, 
met den eenen eynde schietende op den Maesdijck ende met den anderen eynde op 
den Horssenschen grave, haldende tuschen 3 ende 4 mergen lants, 24 Octobris 1473. 

3 Hoeven lants, gelegen tot Brakel, in den lande van Cuyck, ende een hoeve lants, 
gelegen in der herlicheyt van Middelaer, ontfinck 

Henrick van Dodenberch, anno 1380. 
Idem ontfinck goede ende erfnisse, gelegen in den kerspel van Gennep, van Brakel, van 

Heyden ende van Midler, ende een vorsteramt op des Rijx walde, als sijne vooralderen 
dat van der heerlicheyt van Kuick gehalden hebben, a°. 1402. 

Derich van Horst ontfengt alsulcke leene als Henrick van Dodenberch te halden plagh, tot 
Gelrischen ende Kuickschen leene, anno 1413. 
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121. CUYCK. 

Dat 1/3 van eenen hove tot Lynen ende ½ van den goede geheiten ten Kirchove, 
gelegen in den kerspel van Brakel, tot eenen Kuickschen leene ontfinck 

Jacob van der Hovelwick, anno 1402. 
Reynart van Hoevelwick ontfinck dat halve goet to Kirckhoff, a°. 1420. Idem, anno 1424. 

1/3 van eenen goede, gelegen tot Cleyne Lyenen, in den kerspel van Cuyck, tot 
Cuixen leensrechte, dat te wesen plagh wylner 

Jacobs ter Hovelwyck, ontfinck 
Merhalde Vighe, an°. 1421. Haer soon Peter Vighe Gerritssoon hulder. Eadem 1/3 van eener 

hoeve tot Lyenen, in den lande van Cuyck, a°. 1424. Peter Vyge, erve sijner moder 
Meralde, heeft gewisselt dat 1/3 van der hoeven tot Lyenen gelegen, haldende omtrent 7 
hollantsche mergen lants, an 

Thijs van den Grave, tegen sijnen hoff tot Ressen, die sulx erft op sijnen soon 
Johan van den Grave, als oick verwonnen met recht, 26 Octobris 1473.  
Idem tuchtigt sijn vrou Lijsbet, eodem die. 

8 mergen uut eenen hove tot Lyenden, tot Kuyckschen leensrechte ontfinck 

Henrick Collart van Lyenden, anno 1424. 
Henrick Collart, erve sijnes vaders Henrix, a°. 1459. 
Johanna Collart, huysfrou Bernts van Doenen, erve hares broders Henrix, beleent, a°. 1461. 
Eadem crigt gevrijet 6 van de voors. 8 mergen, ende maeckt daer-tegen te leen andere 6 

mergen, geheiten die Rijsselt, in den kerspel van Cuyck, in der buerschap tot Groot 
Lyenden gelegen, daer an d'een sijde naest gelant is Gerit Collart van Lyenden ende an 
der anderen sijde an lande dat Johans van Cranevelt te wesen plagh, schietende an de 
Mase, ende transporteert dieselve 6 ende 2 mergen daerbij, tot Kuyckschen rechten, op 

Rembolt Collert van Lienden, a°. 1465. 
Henrick Collart van Lyenden, beleent sijnde, tuchtigt sijn vrou Trude, anno 1468. 
Idem vernijt eedt, 3 Octobris 1473. 
Rembolt Collart van Lyenden, erve sijnes vaders Henrix, 2 Martii 1483. 
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121a. CUYCK 

Den hoff tot Beerse, den hoff tot Brakel, een halve hoeve leens, in den Mersse tot 
Grave gelegen, met allen heuren tobehoren, tot eenen Kuicks leen geerft van 

Luttel van Bothalen op sijnen soon 
Arnt van Bothalen, a°. 1402. 
Idem tuchtigt sijn vrou Wolter, dochter Arnts van Merwick, eodem die. 
Meynse van Patbroicke, weduwe Loessers van Bothalen, ontfinck alle alsulcke leenen daerin 

sij getucht is, ruerende van der herlicheiden van Gelre ende van Cuyck, a°. 1403. 
Arnt van Botholen Lusscharssoon ontfinck den hoff to Beerse, den hoff tot Brakel ende ½ 

hoeve leens, gelegen in den Mersse tot Grave, item den hoff to Camp, gelegen in den 
kerspel van Oeffel, als sijn vader dien te halden plag van der heerlicheyt van Gelre, a°. 
1424 1). 

Alverade van der Voirt Henrixsdochter bij transport Arnts ende Wolters, eeluden voorn., a°. 
1425. Haer broder Arnt van der Voirt hulder. 

Johan van Buthalen ontfinck a°. 1433. 
Elbert van Alphen, heer tot Hoenepel, bij transport Alveraden voorn. ende hares mans 

Daems van der Keken, a°. 1434. 
Johan van Bothalen ontfengt den hoff tot Beers ende voort den hoff tot Brakel gelegen, die 

verpacht is voor 19 malder roggen sjaers, 6 molder gersten, 12 Geldersche meuwen 
ende 20 hoener sjaers, tot Kuisen rechten, 6 Octobris 1473. 

Willem van Bothalen, erve sijnes vaders Jans, 5 Augusti 1481. 
Idem, 23 Martii 1485. 
Johanna van Bothalen tuchtigt haren man Christopher du Fouran een leengoet, in den 

lande van Cuyck, in den kerspel van Oeffel gelegen, genant den hoff te Brakel, haer 
van haren vader angeerft, 19 Januarii 1576. 

Den hoff tot Camp, gelegen in den kerspel van Brakel, met allen sijnen tobehoor, 
tot eenen Zutphenschen leen met eenen ponde etc., soals dat te halden plach 

Willem Lotter, ontfinck sijn soon Arnt van Bothalen, a°. 1402. 
Idem, a°. 1424. 
Verder als het vorige leengoed, tot 1434. 

1) Hij tucht opnieuw zijn vrouw Wolter van Merwick (Leenakte). 
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122. CUYCK. 

Den hoff to Beerse gelegen, met allen sijnen tobehoren, van der heerlickheyt van 
Cuyck gehalden bij 

Johan van Barlar ende sijnen olderen, ende getransporteert op Henrick van Bothalen, tot 
eenen Kuixen leenrechte, a°. 1404. Johan Quadepaep bij transport Henrix voorn. 
ontfengt den hoff tot Beerse, geheiten die Barlessche hoff, a°. 1405. 

Rembolt van Beke bij transport Johans voorn. ontfinck sulck goet ende erfnisse als volgt: 
een huys met sijner hofstat, met den hove ende met den tobehoren, gelegen to Beerse, 
in den lande van Cuyck, dat Gielis van Berlair te wesen plag; item een stuck lants, 
geheiten die Vergard; item een stuck lants, geheiten Coelhasencamp; item een stuck 
lants, geheiten dat Raidelant; item een stuck lants, geheiten dat 'Loe; item een stuck 
lants, geheiten die Biesacker; item een stuck lants, geheiten die Beernhese, ende een 
stuck lants, geheiten dat Duyf huysbeemdken, alle gelegen in den kerspel van Beerse, 
a°. 1427. 

Librecht van Erp bij transport Rembolts voorn., a°. 1428. Ende diewijl Librecht leenman 
was, heeft hij hiervan tot eenen man geset Arnt van Beerse, ende off die sturve sal hij 
eenen anderen man setten. 

Johan van Erp, erve sijnes vaders Liberts, anno 1464. 
Idem tuchtigt sijn vrou Thonis, eodem die. 
Idem, anno 1465. 
Idem vernijt eedt, 14 Octobris 1473. 

Eenen hoff ende goet, liggende in den kerspel van Beerse, haldende 14 hollantsche 
mergen lants, met namen 31j2 mergen an een stuck, geheiten die Bolst; een 
ander stuck, haldende 6½ mergen, geheiten der grote acker; noch een stuck, 
haldende 31'2 mergen, geheiten den Biesacker ende ½ mergen, gelegen voor den 
dijck, met allen sijnen rechten ende tobehoren, in natten, in drogen, tot Kuixen 
rechten overgegeven bij 

Arnt van Hoemen, ritter, an 
Johan van Erp de alde, wiens weduwe Gertrud Hessels sulx ontfengt, a°. 1469 1). 
Eadem laet eed vernijen Johan van Buren, harer dochter man, 24 Octobris 1473. 
Luytgert van Erp, huysfrou Johans van Buren, erve harer moder Geertrud, 20 Septembris 

1481. 

1) Om diensten wille, die die vurg. joffcr Geertruyt, weduwe, bewijst ind gedain heeft ind noch vorder 
doin sal ende mach an mynen lieven joncker ind joffer, myns gened. heren kynderen (Leenakte). 
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16 malder roggen min een schepel, elff malder garsten, 16 hoenre ende eenen 
golden Arnhemschen gulden nut den hoff tot Camp, gelegen tot Oeffell ende tot 
Brakell, tot Kuisen rechten opgedragen bij 

Johan van Bothalen an 
Willem Ridder , anno 1450. 
Idem, anno 1465. 
Daem die Ridder, erve sijnes vaders Willems, 14 Januarii 1484.  
Willem Ridder, erve sijnes vaders Daems, a°. 1493. 

122a. BRAKEL. 

Den hoff ten Tempel, met sijnen tobehoren, gelegen tot Brakel, in den lande van. 
Cuyck, tot Zutphenschen rechte ontfinck 

Henrick van der Hoevelwijck, ende droech sulx voort op an Willem van Herwen Ottensoon, 
a°. 1424. 

Idem tuchtigt sijn vrou Derich, a° . 1436. 
Mathijs van den Grave bij transport Willems voorn., a°. 1444.  
Jan van Wyenhoven bij transport Mathijs voorn., a°. 1456.  
Idem, anno 1465. 
Idem vernijt eedt van den hoff tot Tempel, in den lande van Genp, in den gerichte van Ufel 

ende Brakel gelegen, die verpacht is jaerlix voor 31 malder roggen ende 31 hoener, 5 
Octobris 1473.  

Idem vernijt eedt, 7 Augusti 1481. 

4 hoeven lants, drie t Uffel ende een in de Heydo, ende 4 manne helt  

Ecbert van Dodenbergh, a°. 1326. 

Drie vierdel lants van eener hoeven, gelegen in den kerspel van Brakel, tot 
Kuyckschen leensrechten ontfinck Jan Ongeloeve, anno 1427. 

Herman die Ha en Janssoon, bij transport Jans voorn., ontfinck alle alsulck erve ende goet 
als hij te leen hielt, dat gelegen is in den kerspel van Brakel, in den gericht ende 
schependom van Ufel, in den lande van Genepe, a°. 1428. 

Idem tuchtigt sijn vrou Nese, Roloff Reinoutsdochter, eodem die. 
Johan die Haen ontfinck alle alsulck erve ende goet als Johan Ongeloven was, a°. 1440. 
Idem vernijt eedt, 17 Octobris 1473. 
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4½ mergen lants, to Beerse in der herlichheyt Cuyck gelegen, ontfinck 

Gadert Cloppert, anno 1403. 
Gebe van der Hoevelw ick ontfengt een goet, tot Oeffel gelegen, tot Kuyckschen rechten, a°. 

1450. 
Eadem set tot momber haren man Johan van Loerewert, a°.1453.  
Derck Klepper , erve sijner suster Gebe voorn., a°. 1465. 
Idem vernijt eedt, 27 Septembris 1473; verpacht voor 20 molder roggen ende 16 hoener 

thins sjaers. 
Idem tuchtigt sijn vrou Kathrijne, eodem die. 
Idem beleent, 7 Januarii 1479. 
Idem vernijt eedt, 7 Augusti 1481. 
Henrick die bastert van Meer bij transport Derx voorn., a°. 1484. 

123. BRAKEL. 

Bongersacker, in den kerspel van Brakel, in den lande van Genpe gelegen, met 
sijnen tobehoren, tot Zutphenschen rechten. 

Derich Mangelman van Genpe crigt uutstel, a°. 1403. 
Idem beleent, eodem anno. 
Idem ontfinck een stuck erfs, geheiten Bongartzacker, gelegen in den kerspel van Brakel, in 

den lande van Cuyck, a°. 1424. 
De huysfrou Gaert Rofferts, erve hares vaders, beleent, anno 1458.  
Johanna Mangelmans, erve hares broders Dirx, ontfinck den Bongartsacker, haldende 

omtrent 4 hollantsche mergen lants, gelegen tot Brakel, bij der kercken, anno 1459. 
Gadert Roffert ontfinck een stuck erves, geheiten des Bongartzacker, in den kerspel van 

Brakel gelegen, anno 1465. 
Idem vernijt eedt van een stuck lants, geheiten den Bongartzacker, in den kerspel van Ufel 

gelegen, daer naest gelegen is die kerckmure van Brakel an d' een sijde ende 
Ufelrebeke an d' ander sijde, 24 Novembris 1473. 

Jan. Vischer, soon van Luydken Vischer ende Goert Roffers dochter, ontfinck, 17 Novembris 
1485. Sijn vader is hulder. 

Die ander helft van den goede geheiten ten Kirckhove, gelegen tot Brakel, tot eenen 
Kuyxschen leene ontfinck Vastrat van Boichoult, anno 1402. 

Idem, a°. 1424. 
Willem van Kessel, erve Vastrets voorn., ontfengt dat goet ten Kirckhoff, in den lande van 

Gennep tot Uyffel gelegen, ende droech sulx op 
Heylken Johan Knapensoons dochter, huysfrou Hermans van Drueten, den sij daeran 

tuchtigde, anno 1431. 
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Vastret Knapensoon, erve sijner suster Heylen voorn., ontfengt ende draegt op dit leen sijner 
suster 

Beelen van der Meulen, a°. 1441. Haer broder Johan van der Meulen doet hulde; beheltlick 
Herman van Drueten sijn tucht.  

Johan van der Molen, erve sijner moder Belen, a°. 1469. 
Idem vernijt eedt, 27 Martii 1474. Verpacht jaerlix voor 20 malder roggen ende 12 hoener. 
Hadewich Knapens met heuren momber Henrick Klepel heeft overgegeven dat goet geheiten 

ten Kerckhoff, in den gericht van Oeffel gelegen, gelijck haer dat van Johan van der 
Moelen geheiten Johan van Rade anbestorven was, an Rembolt Collaert van Lyenden. 

10 £, sjaers uut den hoff van Beynhesen, 5 £. sjaers uut den hoff tot Wanrade, dat 
Heynkens van den Vene plag te wesen; 3 mergen lants, tot Os gelegen in den 
Egelsbroicke; een stuck lants, gelegen boven den Grave op den Weert, ende 12 4i 
sjaers uut den lande geheiten die Kulen, beneden der stadt van den Grave 
gelegen, tot sulcken rechten als sij liggen, ontfinck 

Griet van Patbroicke , huysfrou Johans van Beke, a°. 1403. 
Eadem deur haren soon Jacob Jeger, a°. 1406. 
Jacob Jeger ontfengt sulck leen als hem van sijner moder angeerft, tot Kuixen rechte, a°. 

1415. 

123a. BRAKEL, BEERSE. 

Den Bruyncamp, gelegen te Berse, ende den hoff ten Bongarde, gelegen tot, 
Brakel, tot Kuyckschen leensrechte ontfinck 

Johan van Erpe, anno 1416. 
Idem, a°. 1424. Uutgenomen 20 £ sjaers aids gelts, die daerin geeygent sijn. Johan van 

Erpe, erve sijnes vaders Johans, a°. 1446. Beheltlick sijner moder hare tucht. 
Gertrud, moder Johans voorn., draegt op alsulcke tucht als sij hadde an den Bruynkamp, 

gelegen tot Berse, beheltlick heure 25 R. gulden sjaers daeruut haer leven lanck, ende 
haer tucht an den Bogelaer. Ende Johan van Erp tuchtigt wederom daeran sijn vrou 
Hille, a°. 1464. 

Johan van Erp ontfinck dat goet geheiten den Bruynkamp, tot Beerse gelegen • item noch 
eenen hoff, geheiten den Bogelart, gelegen tot Brakel in den lande van Gennep, anno 
1465. Beheltlich Hille Heymn, sijnre echte huysfrou, dairan oeren tuchten, uytgesacht 
XXV R. guld. sjairs, die sijn moder dairuyt behalden heefft 1). 

 

1) Het laatste gedeelte uit de Leenakte. 
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Idem vernijt eedt van den goede geheiten den Bruyncamp, in den gericht van Beers gelegen, 
daer naest gelant sijn Marcelis die Vries ende Griet Monnicx an d' een sijde ende Arent 
van Beers an d' ander sijde; heeft omtrent 20 morgen lants, 11 Octobris 1473. 

Idem, van den hoff tot Brakel gelegen, geheiten den Bogelert, in den lande van Gennep, in 
den gericht van Ufel ende Brakel gelegen, eodem die. 

Een goet, tot Gassel gelegen, met sijnen tobehoren, opgedragen tot Kuixen leenrechte bij 
Lybrecht van Erp, anno 1458.  

Ende weder daermede beleent sijn soon Willem van Erp, anno 1459. 
Idem ontfengt dat goet tot Gassel, dat 12 hollantsche morgen lants sijn an 3 kempen ende 

voort artlant, ende 10 £ sjaers tot Beers; a°. 1465.  
Bartold van Erp bij transport sijnes broders Willems, eodem die.  
Idem crigt uutstel, 16 Octobris 1473, ende ontfengt, 12 Martii 1474. 

124. UFEL, BRAKEL. 

Dat goet van Eyck, met sijnen tobehoren, gelegen tot Uyffel ende tot Brakel, tot 
Kuyxen rechte, welck te wesen plagh 

Johan Huynen, ontfangen bij 
Herman Stierken, ende getransporteert op 
Conraed van Oycterssick genant Hacke, anno 1424. 
Catrin Spede, weduwe Johan Hacken, als een tuchtersche ende van wegen hares mans 

erven ontfinck dat goet van Eyck, in den lande van Genp, In den kerspel van Ufel, 
geheiten tRot, tot Brakel bij den blockhuys gelegen; daer gehoren in 60 cleyn mergen 
lants ende 4 leenmannen, 25 Octobris 1473. 

Eadem laet eedt vernijen Henrick, haren soon, 19 Augusti 1481. 

Dat goet ten Boerle, bij Wanraide, in Milrekerspel gelegen, van der heerlicheyt van 
Cuyck gehalden tot eenen Brabantschen leensrechte, ontfinck 

Henrich Gestken, anno 1403. 
Idem ontfinck dat goet tot Boerloe, met allen sijnen tobehoren, te weten 7 malder roggen, 7 

malder gersten, 14 malder haveren, tot Kuixen leenrechte, a°. 1424. 
Jacob Koeberch bij transport Henrix voorn. ontfengt dat alinge goet to Buerle, gelegen in 

den kerspel van Mill, a°. 1429. 
Idem tuchtigt sijn vrou Catrin van den Oirde, eodem die 
Henrick van Koeberch bij transport sijnes vaders Jacobs, a°. 1444. 
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Idem tuchtigt siju vrou Aleyt van den Kirckhove, eodem die.  
Johan Spirinck bij transport Henrix voorn., a° . 1451. In der buerschap van Wanrade. 
Idem tuchtigt sijn vrou Else van Triest, eodem die. 
Sibert van Kipshoven bij transport Johans voorn., a°. 1465.  
Idem tuchtigt sijn vrou Aleid van den Grave, eodem die 1).  
Zybrecht van Beke genant van Kipshaven ontfengt dat goet ten Boerle, daer naest gelant is 

Volckmanshoeff an d' een sijde met beyden enden, ende met der ander sijde an de 
gemeynt, 2 Decembris 1473.  

Cornelis van Beke genaemt van Kipshave, erve sijnes vaders Siberts, 7 Augusti 1481. 

16 pond des jaers ende 15 schellingen, gelegen int Hollanderbroeck, in den kerspel 
van Millen, tot eenen Kuickschen rechte ontfinck 

Egbert van der Beten, a°. 1403. 
Harot van der Beten, erve sijnes vaders Egberts, ontfinck een hoeve lants, gelegen in den 

broeck van Tongeler, die voormaels was Arnt Heym van den Poll, ende 9 £ ende 15 
schillingen, te beuren jaerlix an de erfnisse nabescreven; te weten an 18 mergen lants, 
die voormaels waren Johans van Aelst, 2 £ op ste Lambertsdag te betalen an 6 mergen 
int voors. broeck gelegen, neven de hoeve, die voormaels was des dekens van den 
Grave, oick op Kersmis te betalen; ende op 10 mergen, die voormaels waren Hollen 
Rutgers, gelegen neven erve Hermans van deu Vurlar ende Derc Koekels, 5 £ ende 15 
schillinge, alle jaer op Paschen te betalen, a°. 1430.  

Derck Cokeler Hermanssoon, erve sijnes ooms Derck Cokelers, a°. 1441.  
Johan van den Ham bij transport Dirx voorn., a°. 1461. Idem, a°. 1465. 
Johan Koenen ontfengt 17 £ sjaers, die Dirck Cokelers te wesen plagh, a°. 1473. 
Johan van Ham vernijt eedt ende transporteert dit leen op 
Johan Koenen, 29 Septembris 1474 2). 

Een halve hoeve lants, gelegen in den kerspel van Boe, gen, tot Kuyckschen 
rechten ontfinck 

Johan die Hane, anno 1427. 
Met Shanen, huysfrou Hermans, erve hares vaders Johans, a°. 1441. Eadem ende haer man 

Herman van der Beten crigen dit goet van der leensweer vrij, om voortaen voor een 
erffthinsgoet te holden, ende uut elcken cleynen mergen lants in dese ½ hoeve 
gehorende jaerlix op Martini te betalen een halven alden groten ende een hoen te tinse, 
a°. 1455. 

1) Uit de Leenakte. 
2) Dit leen was door v. Reidt verkeerd gebracht op het register van het Overkwartier. 
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124a. BOEGEN. 

Een vierdel landts van eener hoeven, gelegen tot Boegen, tot Kuixen leenrechte 
ontfinck 

Henrich van den Eyckaempt, a°. 1427. 
Heyntken Nyelen, erve sijnes vaders Henrix van den Eyckcamp, a°. 1460.  
Dirck, Heyntken Nyelensoon van den Eyckcamp, erve sijnes vaders, 8 Octobris 1473. 

Een erve ende halve hoeve, gelegen to Boegen bij der Sterckwijck, tot eenen Kuixen 
Haepschen leen, dat te wesen plagh 

Claes Harytssoon van Boegen, ontfinck 
Lewe, Willem Lewensoon van Blitterswick, a°. 1418. 
Idem ontfinck den halven hoff in gen Loe, gelegen tot Boegen, tot Kuixen rechten, anno 

1427. 
Henrick Lewensoon van Blitterswick, erve sijnes vaders, ontfinck dat goet in gen Loe, in den 

kerspel van Boegen gelegen, a°. 1457. 
Lewen Henrickssoon, onmundig, beleent, a°. 1469. Willem die Lewe doet hulde. 
Idem beleent met een halve hoeve, tot Boegen in gen Loe gelegen, met der eener sijden neven 

erven Wijnkens Hanen erfgenamen, met der ander sijden neven erve Neuken Kreeft, 22 
Martii 1474. Lewe Lewenssoon 1) is momber. 

Dat kerspel van Boegen, ende dat alinck deel lants van Cuyck van Oiffelrebeke opwert, met 
den huse tot Sandtbeke, geheiten ten Hatendonck, met al dat daerto behoort, ende 
alsulcke manne, keurmuedige ende horige lude in denselven lande van Cuyck, van 
Oiffelrebeke voort opwert, ende in den lande van Kessel op der sijden van der Masen 
daer Kuyck ligt geseten, die gehorende sijn tot den lande van Cuyck, tot eenen 
Zutphenschen leen ontfinck jonfvrouwe 

Johanna van Cuyck, beeren Wenmars dochter, als heur datselve lant van Oiffelrebeke 
opwert met sijnen heerlicheiden ende tobehoren togedeylt is in der scheydingen 
tuschen hertog Willem van Gelre, hertog Reinolts broder, ende haer, anno 1402. 

Eadem tuchtigt Ude den Buesenan dat kerspel van Buegen, voort dat halve kerspel van 
Zansbeke, dat huys ende die borch ter Hatendonck, met den moelen, wind, thinsen, 
renten, pachtgulden, gericht, hoge ende lege, schepenen, schepenstoelen, water, 
weyde, broick, holt, met der pedeler, die daerto behoort, in diepen ende in drogen, met 
anders allen sijnen tobehoren, als men dat van den hertog te leen halt, twelck al na 
Uden doot weder vallen sal op Johanna ende hare erven, a°. 1403. 

1) Volgens de leenakte zijn oom. 
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Een halve hoeve lants, met heuren tobehoren, tot eenen Haepschen Cuyckschen 
leene, die gecommen ende gesplit is van Herrech van Boegen, ontfinck 

Wijnken van der Bruggen, a°. 1417. 

125. SAMBEKE. 

Den halven hoff, geheiten den hoff tot Os, in den kerspel van Sambeke, tot Mullem 
op der Beken gelegen, met allen sijnen tobehoren, tot Kuixen leenrechten 
opgedragen bij Johan Bol Henrickssoon, ridder, op 

Seger van Merwyck Wolterssoon, a°. 1464.  
Idem, a°. 1465. 
Idem vernijt eedt, 25 Septembris 1473. 
Wolter van Merwick, erve sijnes vaders Segers, beleent; sijner moder Agnese hare tucht; 

ende sijn oldevader Jan van Broickhusen, diewijl hij onmundig is, doet hulde, 19 
Augusti 1481. 

Henrick Bol ontfinck een hoeve lants, gelegen in den kerspel van Zambeke, tot Kuixen 
rechten, dat na Johan, sijn soon, ontfangen heeft, a°. 1427. 

½ Hoeve lants, gelegen tot Sambeke, tot Kuyckschen rechten, die te wesen plagh 
Arnts van den Eynde, ontfinck 

Thijs van den Eynde, a°. 1427. 
Philips van Dodenberch ontfinck een halve hoeve lants, die to Sambeke gelegen, die Arnts 

van Ynden ende Fyen, sijner dochter, te wesen plag, ende Philips die gecoft had tegen 
Mechtelt, sijner suster, anno 1430. 

Mechtelt van den Eynde ontfinck ½ hoff lants tot Rijsen, die Arnts van den Eynde te wesen 
plagh, ende tuchtigt haren man Dirck van Schorrenberch, a°. 1436. 

Oyde van Schorrenberch bij transport harer moder Mechtelt ontfinck die halve hoeve, die 
Arnts van den Eynde was, tot Hijsen in den kerspel van Sambeke gelegen, a°. 1448. 
Ende haer man Johan van den Vene doet hulde. 

Thijs van den Vene Johanssoon, onmundig, beleent met een guetken, geheiten Arnts hoeve 
van den Eynde, in der kerspel van Sambeke, a°. 1455. Sijn vader doet hulde. 

Egele, Mechtelts dochter van den Eynde, huysfrou Dircks van Rijsen, ontfinck een halve 
hoeve lants, geheiten Arnts hoeve van den Eynde, tot Hijsen op der Vestegen, in den 
kerspel van Sambeck gelegen, a°. 1458. 

Thijs van den Vene doet selver eedt, anno 1463. Idem, anno 1465. 
Idem vernijt eedt, 27 Septembris 1473. Helt omtrent 15 cleyn mergen.  
Floris van Venne ontfinck een goet geheiten Arnts hoeve van den Eynde, 18 Augusti anno 

1481. 
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Een hoeve lants, gelegen tot Sambeke, tot Zutphenschen leensrechte, die te wesen 
plagh 

Syben van Os, ontfinck 
Johan van den Voirlair, a°. 1427. 
Lambert van Voirler ende Johan van Voirler, sijn oom, vertijen op haer tucht ende 
Ywen van Wamel ontfengt dit leen, a°. 1458 1). 
Idem, anno 1465. 
Idem vernijt eedt, 29 Septembris 1473. 

125e. SAMBEKE. 

Dat goet ten Rade, geheiten den Huysacker, met sijnen tobehoren, tot Moellem bij 
Sambeke gelegen, tot Kuyckschen rechten geerft van 

Derck van Holt op sijnen soon 
Herman van Holt, a°. 1455. 
Idem tuchtigt sijn vrou Griete, eodem die. 
Idem vernijt eedt van den goede ten Rade, geheyten den Huysacker, in den kerspel van 

Sambeke, in der buerschap van Mullem gelegen, daer naest gelant is den 
Houwenberch an d' een sijde ende die gemeyn straet an d' ander sijde, 17 Octobris 
1473. 

Den hoff tot Rijsen, met sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Sambeke; 
item ½ hoeve lants, gelegen tot Groeningen, tot Kuixen leensrechte ontfinck 

Henrick Schardenberch van Heyden, a°. 1427. 
Johan Hack, erve sijnes aldevaders Henrix voorn., ontfinck den hoff tot Rijsen, gelegen tot 

Sambeeck, end ½ hoeve lants, gelegen tot Grueningen, in den lande van Cuyck, met 
heuren rechten ende tobehoren, a°. 1445. 

Catrin Spede, weduwe Johans voorn., als tuchtersche voor heer ende hares mans erven 
ontfengt den hoff tot Rijsen, end ½ hoeve lants, in den kerspel van Vierlinxbeke, in der 
buerschap van Grueningen gelegen, 25 Octobris 1473. Henrick van Holt hulder. 

Eadem laet eed vernijen Henrick, haren soon, 19 Augusti 1481. 

½ Hoeve lants, gelegen tot Sambeke, tot Kuixen rechten, die te wesen plagh 
Copken, des deurwarders, ontfinck 

Derck van den Holt, a°. 1427. 

1) Uit de akte schijnt te blijken dat Johan van Voirler de oom was van Ywen. 
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20 Molder roggen sjaers, erfijcker renten, uut den goede to Rijsen gelegen, in den 
kerspel van Sambeeck, tot Zutphenschen rechte ontfinck 

Henrick Nuwert, ende droeg sulx op sijnen soon 
Johan Nuweert, die sijnen vader tucht, a°. 1429. 
Peter Laten , als erve Johans voorn., ontfengt dat goet tot Rijsen, in den kerspel van 

Sambeke gelegen, anno 1458. 
Peter Laet ontfinck 5 molder roggen, Graeffsche maet, ende 16 hoener uut huys, hoff ende 7 

cleyne mergen lants, achter Sambeeck tot Rijsen neven der heyden gelegen, datwelck 
onbekant nu gebruyckt wort bij Thonis Huygen, ende draegt 't selve leen op sijner 
dochter 

Lijsbet, huysfrou Dirck Reiners, 11 Martii 1482. 

126. SAMBECK.  

Dat halve gericht van Sandtbeke, hoge ende lege, met sijnen tobehoren ende met 
den renten daerto gehorende; item 4 molder roggen sjaers uut 't gemael van 
Goch; item kleyn thiendeken in der Gaisdonek; item elf par korens uut den 
gerichte van Ese ende van Beke, jaerlicker renten, tot Zutphenschen rechte 
ontfinck heer 

Hubert van Culenborch, heer tot Mere, a°. 1402. 
Idem, anno 1424. Die halve heerlicheit etc. 
Willem, heer van Meer, erve sijnes vaders Huberts, a°. 1452 1).  
Johan, heer to Buxmeer ende Spalbeeck, beleent, a°. 1466. 
Margriet van Boxmeer, huysfrou Peters van Veertheyn, ridders, heeren tot Heeswick, bij 

transport hares vaders Johans ontfengt al sulck huys ende slot tot Buxmeer gelegen, 
met der gantzer herlicheit van Meer ende allen heuren tobehoor, gelijck hij dat te leen 
helt van den hertog van Bourgondien, van Brabant ende greve van Vlanderen; 
daerbeneven die halve herlicheit van Sambeeck, met allen heuren tobehoren, gelijck hij 
dat te leen helt van den hertog van Gelre, anno 1472. 

Eadem laet haren man eed vernijen, a°. 1473. 
Anna van Egmont erft dit leen op haren soon 
Osewolt greve van den Berge, heer tot Boxmeer, 28 Aprilis 1529. 

126a. SAMBEKE. 

Een halve hoeve lants, gelegen in den kerspel van Sambeke, tot Kuyckschen 
leensrechte ontfinck 

Johan Pesken van der Horst, anno 1428. 

1) „Doe hy van den heiligen grave komen was." In deze akte en de volgende staat ook: „XI par 
kaerns uit den gericht van Heese ende Beecke". 
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Een hoeve lants, gelegen tot Sambeke, geheiten die Kreythazehoff, tot Kuixen 
rechten ontfinck 

Henrich Huychgell, anno 1427. 
Lijsbet Huygels ontfinck een hoeve lants, gelegen to Sandbeke, geheiten die Kreythazehoff, 

a°. 1437. Gadert Maissoon hulder. 
Eadem laet eed vernijen ende tuchtigt haren man Johan Holl die jonge, a° . 1442. 
Eadem, anno 1465 1). 
Eadem laet eed vernijen, 19 Octobris 1473. 
Eadem laet eed vernijen Gadert Janssoon, 4 Decembris 1481. 

Dat alinge kerspel ende dorp van Vierlinxbeke, met al den buerschappen, die 
daerto behoren, met namen Hontzehe, Maszehe, Loen, Graft ende Groeningen, 
ende met renten, pacht, thinsen, gulden, wind, gericht, hoge ende lege, schepen 
ende schepenenstoilen, water, weyde, broick, holte, met der pedelen, die daerto 
behoort, in diepen, in drogen, met den kerckgiften, die daer met recht tobe-
horen, met anders allen sijnen tobehoren, tot eenen Zutphenschen leen 
opgedragen bij jonfrouwe Johanna van Cuyck Wenmarsdochter an 

Ude den Boesen, a°. 1403. 
Idem ontfinck dat huys tot Vierlinxbeke, met graven ende cingelgraven, met eenen weerdt 

daer dat huys op staet, geheiten dat Oertken, daer die beke omme gaet, tot eenen 
Zutphenschen leene, anno 1404. 

Idem ontfinck een huys geheiten dat Oertken, met 9 ofte 10 hollantsche mergen lants, ende 
met der beken, die daerom loopt, gelegen op der Mazen; item een hoybeemt, geheten 
den Nyenpasch, allet gelegen in den kerspel van Vierlinxbeke, anno 1426. 

Henrick van Merwick bij transport sijnes neven Uden voorn., dit leen ontfangen hebbende, 
transporteert sulx weder op 

Ude Talholt, raet, anno 1437. 
Johan van Gelre, hertog Arnolds bastertsoon, beleent met den Oirtken etc., a°. 1458. 
Idem, anno 1469, als vervallen.. 
Die hertog behelt dit leen an sich, a°. 1473. 
Cateline Talholts, huysfrou. Daems die Lewe Marcelissoon, erve hares vaders Uden ontfengt 

dit leen, 9 Augusti 1481. 

127. VIERLINXBEKE. 

Den hoff te Macken, tot Kuyckschen rechten ontfengt voor een vervallen leen 

Johan van Ge1re, hertog Arnolds bastart, a°. 1458. 
Idem, anno 1469, ontfinck den hoff tot Macken, in den kerspel van Vierlinxbeke gelegen. 

1) Hier heet zij in de akte: Hugels, in een latere Hoegels. 
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tGoet tAngerssum, een Kuix leen, daervan hertog Arnold voor sijnen man 
ontfangen heeft 

Gerrit den Heer, anno 1428. 
Wynant van Eyck bij transport Gerrits voorn. ontfengt een goet, geheiten 't goet tAngerssum, 

met den arlande, beemden ende anders allen sijnen rechten ende tobehoren, haldende 
omtrent 3 hoeven lants; ende noch daerto een derdedeel van den have tot Vorthem, 
woe dat gelegen is in den kerspel van Vierlinxbeke; uutgescheiden ½, hoeve lants in 
den goede tot Angerssum, die men te lijffgewin helt, a°. 1443. 

Idem, anno 1465. 
Idem vernijt eedt, 7 Octobris 1473. 
Jan van Eyck, erve sijnes vaders Wynants, 7 Martii 1483. 

Omtrent 7 hoeven lants, gelegen tot Vierlinxbeke, tot Kuyckschen rechte ontfinck 

Derck van Drye', anno 1427. 
Jacob van Driel, erve sijnes vaders Derx, ontfinck 60 malder koorns in pacht ende thins 

daerto gehorende, gelegen tot Vierlinxbeke, a°. 1439. 
Hadewich van Driel, erve hares vaders Jacobs, a°. 1460. Henrick van der Hautert doet hulde 

ende eede. 
Eadem, anno 1465. 
Bartold van Driel ende Arnt van der Lauwick, Hadewichs man, gesinnende beyde beleninge, 

verschrijft hertog Adolph eenige Kuicksche leenmannen, die voor haren raet seggen, 
dat den hoff apen wesen solde eenen yegelicken, dat daerom sijn F. G. schuldig were te 
belenen dengenen, die die beleninge eerst gesocht hed, daerop Bartold voorn., die sulx 
eerst gesonnen had, beleent wort, a°. 1469. 

Arnt van der Lawick oick beleent tot sijner gerechticheit, eodem die. 
Bartold van Driel, 22 Septembris 1473. 
Idem vernijt eedt, 4 Augusti 1481. 
Dirck van Bronchorst vernijt eedt van 60 malder roggen ende sekere renten daerto 

gehorende, te weten pachts, thins, in den lande van Cuyck gelegen tot Vierlinxbeke, 6 
Augusti 1481. 

Dirck Dirxsoon van Bronchorst vernijt eed, 17 Octobris 1481. 

Dat goet te Holthese, geerft van Willem van Rijswick op sijnen soon Arnt van 
Rijswick, anno 1435. 

Willem van Rijswick, erve sijnes vaders Arnts, ontfengt dat goet tot Holtheze gelegen, a°. 
1454. 

Michel van Rijswick, erve sijnes broders Willems, ontfinck dat goet van Rijswick, tot 
Holthese gelegen, a°. 1458. 

Idem, anno 1465. 
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Idem vernijt eedt van den goede van Rijswick, in den kerspel van Vierlinxbeke, in der 
buyrschap Holthese gelegen, 7 Octobris 1473. 

Idem tuchtigt sijn vrou Alijt, eodem die. 
Idem vernijt eedt, 15 Februarii 1482. 

127a. VIERLINXBEKE. 

4½ Molder roggen 1½ sester min, 4½ molder even ½ sester min, Venlescher 
maten, ende 3 hoener, so dat gelegen is in den gericht Maeshese ende Holthese, 
tot Kuixen leenrecht geerft van 

Herman van Os op sijner dochter man 
Wilhem Roever, anno 1440. 
Rutger Roever, erve sijnes vaders Willems, a°. 1452. 
Idem, anno 1465. 
Idem heeft ditselve leen an mijnen genedigen heeren hertogen van Bruynswijck versocht, 

anno 1478. 

Een leen, dat is te weten 4 leenmannen, die daerto horen, met namen Rutger van 
der Voirt, Arnt van Rijswyck, Derck Kaltijss ende Jan Oelreman, met alsulcken 
goederen als an datselve leen van alts horende sijn, daerto die overste 
watermölen, dat veerstat, den ketelganck ende den thins, tsamen tot 
Zutphenschen rechten ontfinck 

Arnt van der Voirt, anno 1430. 
Bars van der Voirt crigt uutstel, a°. 1442. 
Idem, erve sijnes broders Arnts, ontfengt een leen, met namen 4 leenmannen etc., so dat al 

tsamen van alts gelegen is in den kerspel van Beke, a°. 1442. 
Idem, anno 1465. 
Idem vernijt eedt, 7 Octobris 1473. In den kerspel van Vierlinxbeke.  
Arnt van der Voirt, erve sijnes vaders Baers, brengt bij, dat hij van den voirs. leengoederen 

nyet meer besit dan 27 IC sjaers uut den gemael tot Vierlinxbeke, 24 alde Vlemsche, 2 
alde groot ende daerto eenen leenman geheiten Jan Orlman 1). 

17 gense, 18 hoenre, 10 Loyvensche penningen uut alsulcken erfnisse als Ude van 
Tengelair ende Arnt Ghenen van alts herbracht hebben, ontfiuck 

Wyer Jacobssoon, wonende tot Machgeren, a°. 1403. 

1) Hier staat in het register geen jaar, vermoedelijk 1481. 
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Gertrud, huysfrou Wolter Boudewijns van den Nyvelar, bij transport hares vaders Wyer 
Jacobssoon ontfengt dit met een ander leen 1), in den lande van Herpen, in den 
kerspel van Doernen op den Bullick gelegen, a°. 1427. 

Henrick van den Nyvelair , erve sijner moder Gertrud, a°. 1461.  
Willem Gerritssoon, erve sijnes ooms Henrix, 8 Novembris 1473.  
Jan Vynrixs. van Zoerendonck, erve Willems, 13 Junii 1479.  
Johan Schrage bij cope van Jan Wynrixsoon, a°. 1506. 
Dirck Schrage van Ravenstein, erve sijnes vaders Johans, 14 Octobris 1521. 
Anne Schrage, huysfrou Johans de Quade, erve hares vaders Dirx, 6 Sept. 1536. 
Eadem set tot hulder haren soon Heymerick Heymerixsoon, 19 Martii 1555.  
Heymerick Heymerickssoon erft op sijnen soon 
Johan Heymerickssoon die Roever, 11 Junii 1570. 

128. OPLOE. 

Dat goet geheiten Oploe, gelegen in den lande van Cuyck an den Pedel, met den 
degelixschen gerichte ende tween hoeven geheiten die Ular, tot Kuyckschen 
rechte ontfinck 

Reynart van der Hoevelwyck, a°. 1427. 
Lutgart, huysfrou Henrix van Gael, bij transport harer olderen Reinarts ende Stijnen van 

der Hoeve] wick, met beding dat het leen erven sal op die kinder, die sij bij Henrick 
ende nyet die sij na sijnen doot bij eenen anderen man crigen mocht, a°. 1428. 

Eadem tuchtigt haren man, anno 1434. 
Reiner van Hoevelwick beleent, a°. 1440. Beheltlick Henrick van Galen tucht. 
Jacob van der Hoevelwick, erve sijnes vaders Reiners, crigt uutstel tot sijnen mundigen 

dagen to, a°. 1448. 
Gebe van Hoevelwick beleent, a°. 1450. Gerit van Densen is haer hulder. Eadem set tot 

momber haren man Johan van Loerewert, a°. 1453.  
Derck Clepper, erve sijner suster Gebe, a°. 1461. 
Idem, anno 1465. 
Idem vernijt eedt, 27 Septembris 1473. 
Idem tuchtigt sijn vrou Catrina, eodem die. 
Idem vernijt eedt, 15 Februarii et 7 Augusti 1481. 
Henrick die bastart van Meer bij transport Dirx voorn., a°. 1484. 

1) Namel. vier mergen lands ende vier hont, gelegen in den kirspel van Doornen, ter stede 
geheiten den Bullick (Leenakte). 
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Jacob van der Ho evelwick erft op sijn suster 
Mechtelt van den Grave die heerlicheyt van Oploe, met den tween haven to Ullar, met allen 

haren tobehoren; idem noch 20 malder roggen tot Oeffel gelegen, beyde tot Kuixen 
rechten, a°. 1451. Ende voor haer heeft gehult Gielis van den Grave. 

Eadem, anno 1465. Hier staet: als rechte erve hares vaders ende broders 
Jacobs van der Hoevelwick ende harer suster Luytgart van Gale. Johan van den Grave, erve 

sijner moder Mechtelt 1), draegt op Peter van Holt de voors. twee leenen, 22 Octobris 
1473. 

Idem vernijt eedt, 11 Augusti 1481. 

8 £ sjaers tot Oploe, 12 £ sjaers uut Loukenskamp ende een stuck lants, geheiten 
die Weerde, op der Masen, daeran tucht 

Gerrit die Jeger sijn moder Nelle, a°. 1451. 
Loeff die Jeger bij transport sijnes broders Gerrits ontfinck 8 £ sjaers tot Oploe, 12 £ jairlix 

uut Loukencamp ende een stuck lants, geheiten die Weert, op der Masen, baven der 
stadt van den Grave, anno 1452. 

Idem, anno 1469. 
Idem vernijt eedt van 8 £ sjaers tot Oploe, die Wolter Lewen erfgenamen jaerlix gelden, ende 

12 £ sjaers uut Loukenscamp, bij den Grave gelegen, ende noch een stuck lants, 
geheiten die Weert, op der Masen, baven der stadt van den Grave, in den gericht van 
Eesscharen gelegen, daer boven naest gelant is Evert van Wisschel ende beneden 
Bertold die Jeger, 9 Octobris 1473. Beheltlick sijner moder Nellen tucht. 

 

128a. HAEPS. 

Eenen hoff, gelegen tuschen Haeps ende Hiere, opgedragen den greve van Gelre 
ende weder te leen ontfangen bij  

Seris van Cuyck, anno 1330. 
Beerte van Cuyck, erve hares vaders Serys, maeckt van eygen goet te leen 8 £ cleyner 

penningen, haer alle jaer te betalen te midwinter uut Jacob Arnt Heynen soons goede, 
te Beersse gelegen, uut 10 malder ende een vaet saetlants desselfs Jacobs, gelegen in 
Lyenenremersch, ende uut jaerlicken pacht eens molder roggen, dat Juwaen 
Peterssoon denselven Jacob gilt van een stuck lants, geheiten Elsacker. Voort heeft 
dieselve Beert eygens goets in goeden sekeren erve, gelegen to Beerse nagenoomt, 25 
schillingen, 7 penningen, 26 hoenre, 7 vaten roggen ende een maedach al jaerlix tins, 
dien Seris coft tegen Johan Priem van Beerse, welcken tins jaerlix gelden volgende 
personen, als Mechtelt Quadepapen van Willem Grouwels hofstat 3 hoener; dieselve 
van Aleyt Colpaerds 

1) Die wilneer echte huysvrou was Thijs van den Grave (Leenakte). 
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hofstat ende van eenen beemt 10 schillingen, 2½ hoen; Clucker van eenen acker, 
geheiten Tersacker, 2 hoener; dieselve van Aben hofstat 5 hoener ende 15 d.; dieselve 
van Goderts hofstat 2 schill.; dieselve van sijnen beemt 6 schillingen ende 1½ hoen; 
Willem Gruwel van sijner hofstat 3 hoener; Reynout van sijner hofstat 4 hoener ende 7 
vaet rogs ende eenen madach; Lijsbet Derx 2 hoener ende 16 den.; Maes Ghijnensoon 
2 hoener, Met van Aken 5 schillingen, 1 hoen. Ende den eygendom hiervan heeft Beert 
voorn. opgedragen den hertog van Gelre, ende hij heeft haer dat weder gelijt ten 
rechten manleen, anno 1339. 

Den hoff, tot Haeps gelegen, met thienden, beemden ende allen sijnen tobehoor, 
ruerende van der heerlicheyt van Cuyck, tot eenen Zutphenschen leen ontfinck 

Jacob van Patbroick, anno 1401. 
Idem, a°. 1402. 
Hillegunt van Padbroick ontfinck den hoff te Haeps met der thienden, in den kerspel van 

Haeps gelegen, a". 1404. Claes van der Donck hulder.  
Mechtelt van der Donck erft op haren soon heeren 
Johan van der Donck, ridder, 10 Octobris 1473. 
Idem tuchtigt sijn vrou Alert, eodem die. 
Alert, weduwe Johans voorn., ontfengt hare tucht, end Johan van Nydecken Walravenssoon 

doet daervan eedt, 23 Julii 1481.  
Claes van der Donck, erve sijnes vaders Johans, 5 Septembris 1481. 
Edouart vaigt to Bel erft op sijn dochter, vrouw 
Cristine van Bel, weduwe Henrix van Meer, ridders, a°. 1492. Hier staet: dat huys tot Haeps 

met der heerlicheyt ende met allen sijnen rechten, renten ende tobehoren. 
 

Huys, hofstat ende die gantze heerlicheyt van Haeps, met allen tobehoren, nyet 
daerin uutgescheyden, als die heeren van Haeps van alts van den heeren van 
Cuyck gehalden hebben, geerft van 

Ymgart gravin van Megen op haren broder 
Johan van Barlar , anno 1407. 
Wolter Baex bij transport Johans voorn. ontfengt den hoff tot Haeps voor den huse gelegen, 

tot een Kuicks leensrechte, a°. 1409. 
Johan van Berlar tuchtigt sijn vrou Heylwich an thuys ende heerlicheyt tot Haeps, met 

bescheyt, so sij, van hem kinder hebbende, herhilickt, dat sij alsdan getuchtigt sal sijn 
alleen an den hoff tot Boegen ende die thiende to Boegen, den hoff tot Verfelt ende die 
thiende to Kuyck, maer geen kinder haldende an al tgoet, a°. 1411. 

Edouart van Guilge bastart ontfengt die heerlicheyt van Haeps, met huse ende allen heuren 
tobehoren, a°. 1418. 

Idem, vaigt tot Bel ende heer tot Haeps, ontfengt dat huys tot Haeps met der herlicheit, a°. 
1424. 
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Idem, a°. 1465, wesende hem in hijlick medegegeven. 
Willem van Egmont beleent, a°. 1473. 
Henrick van Meer, ridder, thoont sijn beleninge, 23 Martii 1474. Willem van Egmont, na 

beleninge, tuchtigt sijn vrou Margriet, dochter Johans van Boxmeer , 17 Januarii 
1482. 

Cristina van Bel, weduwe Henrix van Meer, erve hares vaders Edouards, a°. 1492. 

128b. HERPEN. 

4 Mergen ende 4 hont lants, gelegen in den kerspel van Dorn, op der stede 
geheiten den Bollich, tot een Zutphense rechte, als te hebben plagen 

Gerlach van Blairsdonck ende Peter Coppensoon, ontfinck Wyer van den Veltwich 
Jacobssoon, a°. 1403. 

Gertrud, huysfrou Wouter Boudewijnssoon van den Nyvelair, bij transport hares vaders 
Wyer Jacobssoon, ontfengt 4 mergen ende 4 hont lants, gelegen in den kerspel van 
Doernen, ter stede geheiten den Bullick, Heymerich van der Aelsfoirt boven an d' een 
sijde, streckende op de gemeyne strate met den eenen eynde, met der ander seyde 
schietende an dat cleyn bruxken, anno 1427. 

Verder als 127a § 3. En dan nog: 
Cornelis de Roever, erve sijnes broders Johans voorn. 1), beleent sijnde, draegt dit op 
Thomas Janssoon, 27 Augusti 1610. 
Rolof Evertssoon bij opdragt van Thomas Jans beleent, 9 Aprilis 1612. 

Hier moet nog volgen de beleening van: vierentwintich mergen lants an eenen 
stucke, geheiten die Tusschenriet ende die Stege, door van Reidt onjuist 
geplaatst op het Register van het Kwartier van Nijmegen, en afgedrukt in Deel 
Nijmegen, No. 37, blz. 95. 

130 2). BUREN. 

Burensche leenen. 

Den hoff genoomt Borchlar, onder der borcht Wevelenborch, met sijnen tobehoren, 
in den kerspel van Buedeghen in Paderbruggen gelegen, den hertog van Gelre 
opgedragen, en weder te leen ontfangen bij 

Bertold van Buren, edelman, a°. 1341 3). 

1) Johan Heymericks de Roever (Leenakte). Vermoedelijk door een verkeerde lezing van de akte van 
11 Juni 1570 staat in deze akte de naam geschreven: Mimer.  

2) 129 is een onbeschreven blad. 
3) Deze beleening had hiervoor ondcr Munster moeten staan, 70 en v.v. 
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4 Hont lants op de Kortestucken, daer boven naest gelant is Arnt Danelssoon, 
beneden Gijsbert Hack Gerritssoon. Noch 8 hont lants in de alde A, daer boven 
naest gelant is Claes Neudenssoons erven ende beneden Goossen van Tiel, tot 
Zutphenschen rechten, met vijff marck te verhergewaden, ontfangen bij  

Egbert Byerman, ende voort getransporteert op 
Derisken Petersdochter, anno. 1465. Heur vader Peter Claessoon hulder. 

4 Mergen lants, luttel meer ofte min ter goeder maten, gelegen in den gericht van 
Buren op de Woerde, oostwert naest gelant st. Mattheus altar in der kercken van 
Buren, westwert heer Arien van Brouchusen, streckende suydwert ende 
noortwert op de gemeyn weteringe, tot Zutphenschen leenrechten met eenen 
ponde etc. ontfinck 

Evert Wijn , anno 1465. 
Idem vernijt eedt, 15 Octobris 1473. 

Elf mergen lants, gelegen in den lande van Buren in den Zoelencampe op Wyclede, 
in den kerspel van Erinchem, in Lambers lande van Buren an d' oversijde ende 
Lambert Voins an der nedersijde, te leen gemaeckt ende van grave Reinold van 
Gelre ontfangen bij 

Johan van Selmonde, knap, a°. 1333. 

14 Mergen lants, gelegen in den lande van Buren tot Eyrinchem, tot eenen 
Zutphenschen leene ontfinck  

Arnold van den Polle, anno 1402. 
Idem crigt gevrijt 13 mergen 2 hont lants ende 3 hofsteden, in den kerspel van Eyerichem, 

in den lande van Buren gelegen, met allen heuren tobehoren. Ende maeckt daertegen 
weder te leen 8 mergen lants, gelegen in den Ganskampe, 4 mergen lants, gelegen in 
den Sandtcamp ende daerentenden, butendijx; item 8 hont lants boven op de Slepe, 
item in den Brunt een mergen lants, item een mergen lants in den Langencamp; 
tsamen gelegen in den kerspel van Drömel, te Zutphenschen leensrechte, anno 1406. 

3 Mergen lants, gelegen tot Erinckhem op de Vergerden, boven naest gelant 
Henrick van der Mazen ende beneden Martin van Rijnyngen Wolterssoon, tot 
Zutphenschen rechten ontfinck 

Arnt die Munter Derckssoon, anno 1465. 
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Margriet, echte dochter Derck Munters, ontfengt 3 mergen lants, in den kerspel van 
Erinchem gelegen, daer naest gelant is Arnt Wolters an beyden sijden, gelijck haer dat 
van Arnt die Munter, haren vader 1), anverstorven is, 16 Octobris 1473. 

130a. ERINCHEM. 

4½ Mergen lants in der maelschap van Erinckhem, boven naest gelant Arnt die 
Munter, beneden Guede Janssoons kinderen, tot Zutphenschen rechten 
ontfinck 

Arnt Wouterssoon, anno 1465. Idem, anno 1470. 

 

Die bouwinge tot Erinchem, tot Zutphenschen rechten, die te hebben plagh 

Johan van den Steenhuys, die se erft op 
Johan van Rossem, ende ontfengt dieselve sijn dochter 
Johanna van Rossem, huysfrou Johans van Zuylen van Natewisch. a°. 1465. 
Eadem crigt uutstel van 17 mergen lants, in der maelschap van Erinchem gelegen, geheiten 

den Geldenacker, daer naest gelant is Derck Laeck an d'een sijde ende Johan 
Meussoon an d'ander sijde, an beyden eynden die gemeyn straet van Erinchem; noch 
3 mergen lants in derselver maelschap, geheiten dat Vordel, daer an d'een sijde naest 
gelant is st. Peters altar in der kercken tot Buren ende die gemeyn stege an d' ander 
sijde; noch 12 mergen lants, gelegen in derselver maelschap, geheiten den 
Crommencamp, so die gelegen sijn an Erincher meer zijwynde, met sijnen tobehoren, 
16 Octobris 1473. 

Eadem laet eedt vernijen, 28 Aprilis 1486, te verhergewaden met een paer witter 
handschoenen 2). 

Een hofstat, gelegen tot Bösinchem in der Stegen, boven naest gelant Bertold die 
Vlieger met guede dat hij van den heer van Buren te thins helt, ende beneden 
Riburch des wevers suster met guede dat sij van den heeren van st. Peter 
tUtrecht te thins helt, tot Zutphenschen rechten ontfinck 

Goossen Kerstenkenssoon, a°. 1470. 

1) In de akten staat ook dat zij de dochter van Derck en van Arnt is.  
2) In deze akte staat: den Krommenkamp an Erinchemmer zijwynde. 
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13 Hont lants, geheiten Kerstkenscamp, to Bösinchem, boven naest gelant Willem 
Janssoon, beneden Gerrit die Moelre, tot Zutphenschen rechten ontfinck 

Gerrit van der Moelen Henrickssoon, a°. 1470. 
Idem vernijt eedt, 17 Octobris 1473. 
Idem tuchtigt sijn vrou Reyns, Johan Hermans dochter. 

11 Hont lants op de Haesstucken, op d'een sijde naest gelegen die oude Ae, op 
d'ander sijde Willem Wenmerssoon, streckende met den eenen eynde an den 
Ryngelpoelsche grave, met den anderen eynde an die oude Ae, tot Zutphenschen 
rechten ontfinck 

Gerrit Kail, anno 1470. 
Peter Koel, erve sijnes vaders Gerrits, beleent, beheltlick sijner moder Grieten hare tucht, 24 

Martii 1474 1). 

131. BÖSINCHEM. 

2 Mergen lants tot Bosinckhem in de Maet, haven naest gelant Arnt Gerritssoon, 
beneden Willem van Wael, tot Zutphenschen rechten ontfinck 

Alert Koel Jacobssoon, a°. 1470 2). 
Idem, priester, laet eed vernijen Andries die Munter van 2 mergen lants, in Boesinckermate 

gelegen, daer boven naest gelant is mijn joncker van Culenborch ende beneden Gye 
van der Weyen erfgenamen; beheltlick Jutte, sijner moder, hare tucht, 16 Octobris 
1473. 

Een hofstat met 3 mergen lants, daer Johan van Tiel Macharissoon op woont, 
haven naest gelant Culenborch, beneden Goossen van Tiel ende Hermans erven 
van Spit-haven, tot Zutphenschen rechten ontfinck 

Sweder die bastart van Culenborch, a°. 1470. 
Idem vernijt eedt van 3½ mergen lants, in den kerspel van Boesinchem gelegen, da er ½ 

mergen lants tot eener hofstat af gemaeckt is; welcke hofstat gelegen is met der eener 
sijde neven Derck Haeck, met der ander sijden neven Johan van Spithalen; ende die 
voors. 3 mergen lants sijn after an die hofstat gelegen, boven neven erve joncker 
Gerhards heeren to Culenborch, beneden naest erve Johans van Tiel, 30 Septembris 
1473. 

Idem vernijt eedt ende transporteert voort dit leen op 
Johan van Tiel Macharissoon, 9 Julii 1486. 

1) Peter is priester en verlangt dat het leen na zijn dood komen zal aan zijn broeder Otte. 
(Leenakte.) 

2) In de akte staat dat Jutt Gerits van Wijck daaraan getuchtigd is. 
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4 Hont lants, geheiten die Vergerden, boven naest gelant Henrick Poulssoon, 
beneden Culenborch, te Zutphenschen rechten, die te halden plagh Godelt, 
Lambert Boys dochter, ontfinck 

Henrick Poulssoon a°. 1470. 
Idem vernijt eedt van 3½ bont lants, geheiten die Vergarden, in den gericht van Bosinchem 

gelegen, die Godert, Lambert Boys dochter te leen te halden plag, daer boven naest 
gelant is Henrick voors. ende beneden die heeren van st. Jan tUtrecht, 17 Octobris 
1473. 

Een hofstat, in den gericht van Bosinchem gelegen, tuschen den dijck ende der 
afterstraten, daer boven naest gelant die heeren van st. Jan tUtrecht ende 
beneden Jans van Spithavens erven, tot Zutphenschen rechten, erkent bij 

Macharis van Tiel met eedvernijinge, die mede daeran tuchtigt Ide 
Ottendochter, sijn moder, 17 Octobris 1473. 

1 Mergen ende 10 roden lants, in den lande van Buren tot Tricht gelegen, geheiten 
die Berwersche wayde, daer boven naest gelant Aris Dirxsoon ende beneden 
Denk van Xanten, streckende met den noorden eynde an die wayde ende met 
den westeneynde an den Middelwegh, tot Zutphenschen rechten ontfinck 

Arnt Janssoon, 12 Augusti 1485, ende transporteerde het voort op Derck van Santen. 

131a. TRICHT. 

Den Ovelen raem; ende is een hofstat to Tricht gelegen, haldende omtrent 5 
mergen lants, tot Zutphenschen rechten geerft van 

Johan van Lent Hubertssoon op sijn moder 
Griet Ernstendochter van Ewick, a°. 1469, huysfrou Gerrits Goossenssoon van Rossem. 
Eadem, huysfrou Philips van Haeften , ontfengt een hofstat met 5 mergen lants, die Jan 

Hacken te wesen plagh, in den lande van Buren, in den kerspel van Tricht gelegen, 
daer dat averste eynde naest gelant is die gemeyne straet, ende an die averste sijde 
neven een stege geheiten die Weyde, ende an die nederste seyde die gemeyn weteringe, 
3 Novembris 1473. 

Eadem tuchtigt haren man, eodem die. 
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Heer Arnts hoeve met der Geren, haldende tsamen 21 mergen lants te goeder 
maten, tot sulcken rechten als men in alden boecken bevinden sal, vercoft bij 

Johan van der Donck an 
Hubert van Lent, die sulx erft op sijnen soon 
Johan van Lent, die sulx voort erft op sijn moder 
Griet Ernstendochter van Ewick, huysfrou Gerrit Gosenssoon van Rossem, anno 1469. 
Eadem tuchtigt haren man, eodem die. 
Eadem, huysfrou Philips van Haeften, ontfengt een hoeve lants, geheiten heer Arnts hoeve, 

haldende 16 mergen lants ter goeder maten, in den kerspel van Tricht gelegen, daer 
baven naest gelant is Wolter van Dichteren, beneden Arnt van den Steyn, streckende 
met den aversten eynde an de Broeckstege, met den nedersten eynde an de Boesincher 
weteringe; noch elf hont lants, gelegen in denselven gericht op den Rijsacker, daer 
boven naest gelant is Arent van Boellick, beneden die papelicke pravende, met 
alsulcken dijck als daer met recht tobehoort; item 4 hont lants, in denselven gericht 
gelegen op de Weyden, daer Laven naest gelant is Maes Claessoon, beneden Arnt van 
den Bollick, in den alden boecken een Arckels leen bevonden, te verhergewaden met 
eenen roden havick, 3 Novembris 1473. 

Eadem tuchtigt haren man, eodem die. 
Eadem laet eedt vernijen, a° . 1492. 

5 Mergen lants ter goeder maten, gelegen to Tricht in der Maten, boven naest 
gelant Johan van der Donck, beneden des Heyligen cruys altar te Buren, tot 
Zutphenschen rechte ontfinck 

Fredrick Fredrickssoon, ende transporteerde sulx op 
Evert Haver Dirckssoon, a°. 1469. 

4½ Mergen ende 3 roden lants alder maten, g. geleen to Tricht op den 
Bredenweert, boven naest gelant gelegen gemeyn weteringe van Burenmalsen, 
beneden Derck van Buren ende Arnt die Jode, tot Zutphenschen rechten 
ontfinck 

Arnt van den Bullick, a°. 1470. 
Idem crigt consent dat dit leen erven sall op Conrad, Henrick Zuyrmonts ende sijner dochter 

Oyden soon; beheltlick sijn leven lanck sijnen vrijen wil daermede te doen, eodem 
anno. 

Idem, Conradssoon, vernijt eedt, 30 Septembris 1473. 
Idem vernijt eedt, 1 Octobris 1481. 
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132. TRICHT. 

Den Perrick, haldende omtrent 6 mergen lants, to Tricht, streckende met den 
oversten eynde an den nedersten Leygrave, met den nedersten eynde an die 
gemeyn Broeckstege, an d'een sijde an de gemeyn weteringe, an d'ander sijde an 
des fabricken erve van Utrecht, met eener roden dijcks, daer boven naest gelant 
is heer Adrian van Brouckhusen, ridder, ende beneden Rycquijn Arntssoon, 
ontfinck 

Arnt van den Bullick, a°. 1470. 
Idem vernijt eedt, 30 Septembris 1473. 
Idem, 1 Octobris 1481. 

7 Hont lants, in den gericht van Tricht op den Stijl-weert, boven naest gelant Valck 
Dirckssoon kinderen, beneden Lubbert Alert Keyenssoon, ontfinck tot Zutphen-
schen rechten 

Arnt van den Bullick, anno 1470. 
Idem crigt consent dat dit leen erven sal op Conrad, Henrick Suyrmonts ende sijner dochter 

Oyden soon, beheltlick sijn leven lanck sijnen vrijen wil, eodem anno. 
Idem, Conradssoon, vernijt eedt, 30 Septembris 1473. 

Een hofstat ende goet, to Tricht an den Bullick gelegen, boven naest gelant Wilhem 
van der Ae ende beneden Willems kinderen van Oirde, tot Zutphenschen rechten 
ontfinck 

Arnt van Steyn, a°. 1470. 
Idem vernijt eedt van een hofstat ende goet, tot Tricht an den Boellick gelegen, haldende 8 

mergen lants, daer baven naest gelant is Willem van der A ende beneden Jan van 
Oirde, 25 Octobris 1473.  

Idem tuchtigt sijn vrou Adriaen an 13 alde schilde sjaers, eodem die. 

Een stuck lants, geheiten die Vergerden, tuschen erve dat Johan van der Donck 
haldende is an d'een sijde ende heer Hubert van Broickhusen an d'ander sijde, 
streckende van heer Henrick Mathijs erve tot in der Lingen to; item 16 hont er 
de 60 roden lants, die gelegen sijn op een stat, die geheiten is die Maet, aker den 
Leggrave, baven mijn gen. Heer ende Johan van der Donck ende beneden joffrou 
Hadewick van Mekeren, tot Zutphenschen rechten ontfinck 

Arnt van Steyn, anno 1470. 
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Idem vernijt eedt van een stuck lants, geheiten die Vergerden, in den kerspel van Tricht 
gelegen, daer boven naest gelant is heer Adrian van Broickhusen, ritter, ende beneden 
Arnt van den Boellick, met den eenen eynde schietende in die Lingen, met den anderen 
eynde an den hofsteden, onser Vrouwen altar tot Tricht tobehorende; item 16 hont 
ende 60 roden lants, geheiten die Hogemaet, aver den Leggrave gelegen, daer naest 
gelant is Johan van der Donck an d'een sijde ende Arnt van Steyn an d'ander sijde, 25 
Octobris anno 1473. 

Een hofstat, gelegen to Tricht, met alsulcker timmeringe ende gepaet als daerop is, 
an d'overste sijde naest gelant dat gaidshuys van ste Marienweerde, ende 
beneden naest Jan Egbertssoon ende Johan Snoeck, streckende met den eenen 
eynde an den Middelwegh, met den anderen eynde an die gemeyn straet; noch 
een acker, haldende 14 hont lants, streckende voor Schulpencamp ende in 
Schulpencamp, boven naest gelant Egen van Tricht met leen dat hij van mijn 
gen. Heer helt, ende beneden oick Egen voors. met eygenen goede, tot 
Zutphenschen rechten ontfangen bij 

Hubert Egenssoon, ende getransporteert op Goossen Stevenssoon, anno 1470. 

132a. TRICHT. 

3½ Mergen ende een hont lants, geheiten Claeshoeve, ende is die helft van 2 
campen, die geheiten sijn Claeshoeven, boven naest gelant Gerrit Alertssoon, 
beneden Helmichs erven van Schevick ende Ot Hack Alertssoon, an den eenen 
eynde Willem Roloffssoon ende an den anderen eynde die gemeyn weteringe, tot 
Zutphenschen rechten ontfinck 

Jan Alertssoon, anno 1470. 
Idem vernijt eedt van 3½ mergen ende 1 hont lants, geheiten Claeshoeve, daer boven naest 

gelant is Gerrit Aelbertssoon ende beneden Wolter van Averwijn, 15 Octobris 1473. 

3½ Mergen ende 1 hont lant in Claeshoeve, daer Johan Alertssoon die rechte helft 
tegen heeft, tot Zutphenschen rechte ontfinck 

Ot van Bilant, drost to Buren, a°. 1470. 
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Die halfscheydinge van 1½ mergen lants, gelegen in Egenscamp, boven naest 
Dirck Cox erven, beneden Jan Volquijnssoon; noch die halfscheydinge van 
eenen mergen, gelegen in Neudenhoeve, boven naest die kerck van Tricht, 
beneden Alert Herberenssoon; noch dat vierdel van 3½ mergen lants in 
Claeshoeve, boven mijn gen. Heer, beneden Wolter van Overrijn; noch dat vierdel 
van 2 hont lants in Heymarskempken, boven Johan Arntssoon, beneden Arnt 
van Steyn; noch een mergen in Floriscamp; noch die halfscheidinge van 8 hont 
lants an den Huest, tot Zutphenschen rechten ontfinck 

Johan Arnt Claessoon, a°. 1470. 
Idem vernijt eedt, 26 Octobris 1473. 

5 Mergen lants, gelegen in den gericht van Tricht in de Hamelsche delle, boven 
naest gelant Derck van Buren, beneden Wolter van Dichteren, dat overste eynde 
an die Meer, tot Zutphenschen rechten ontfinck 

Johan Herberenssoon, ende transporteerde sulx voort op 
Johan Claessoon, die sijn vrou Johanna, Claes Hackendochter daeran tuchtigt, a°. 1470. 

133. TRICHT. 

2 Mergen lants, met heuren tobehoren, to Tricht in der Maet gelegen, boven naest 
gelant Arnt Gerritssoon niet erve dat hij van Buren te leen helt, beneden Jan 
Hack Segerssoon, tot Zutphenschen rechten ontfinck 

Henrick Alartssoon, anno 1470. 
Idem vernijt eedt van 2 mergen lants, in der Maten gelegen, tuschen, den Leegen grave, daer 

boven naest gelant is Andries Wolterssoon ende Arnt sijn soon, ende beneden Seger 
Hack, 15 Octobris 1473. 

3 Mergen lants, boven heer Adrian van Broichusen, beneden Arnt van Bullick, tot 
Zutphenschen rechten ontfinck Claes Reinerssoon, anno 1470. 

Idem vernijt eedt van 3 mergen lants, tot Tricht in den Weerdt gelegen, daer boven naest 
gelant is heer Adrian van Broeckhusen, ridder, beneden Arnt van Bullick, met den 
eenen eynde schietende an den dijck, met den anderen eynde an dat Middelsant, 16 
Octobris 1473. 
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39½ Mergen lants alder maten, 1 Gelrischen gulden,23 schillingh tornois, 30 

hoenre ende 2 capunen sjaers to Tricht ende to Burenmalsen; item een pond 
coninxgelts sjaers ende 60 hoener sjaers tot Geldermalsen, met eenen roden 
havick te verhergewaden, ontfinck 

Johan van der Donck, anno 1470. Deses lants is te voren geweest 74 mergen, ende daer is 
afgesplit der Perrick, haldende 6 mergen, den Arnt van Bullick heeft 1); noch heer 
Arnts hoeve met der Geren, die Griet Ernstendochter van Ewick heeft, groot 21 
mergen 2). 

Idem vernijt eedt van 39½ mergen lants, jaergulde ende thins, in den kerspel van 
Geldermalsen gelegen als volgt: 29½ mergen lants, eenen alden Gelderschen gulden, 
24 schillinge tournoise, 30 hoener ende 2 capunen sjaers in den kerspel van Tricht 
gelegen, 10 mergen lants ende een pond coninxgelts sjaers in den kerspel van 
Burermalsen, ende 60 hoener sjaers in den kerspel van Gelremalsen gelegen, te 
halden tot eenen Arckelschen leene tot eenen rechten onversterflicken erfleen, 16 
Octobris 1473. 

Idem tuchtigt sijn vrou Oede Dirx dochter van Buren, aen sesthien mergen lants voirs., 
geheiten die Arckelsche hoeff, eodem die. 

10 Mergen lants, van den voorn. 39½ mergen affgesplit ende tot Zutphenschen 
rechten opgedragen bij 

Johan van der Donck op sijn dochter 
Alijt van der Donck, huysfrou Gijsberts van Buren, a° . 1470. 

133a. TRICHT. 

5½ mergen lants ende een hont, to Tricht gelegen, boven dat gaidshuys van 
Marienweerde, beneden Goossen Stevenssoon, streckende met den eenen eynde 
an die Maesche stege, ende met den anderen eynde an die Leggrave, tot 
Zutphenschen rechten ontfinck 

Gerrit van Rossem Bilantssoon, a°. 1470.  
Item hier sijn in verleent die 3 mergen lants, die Gerrit Egenssoon ontfangen had van 

hertog Reinolt. 

4 Mergen lants, luttel meer ofte min ter goeder maten, to Tricht in de Maet, 
geheiten die Bredeacker, boven naest gelant Arnt van Bullick, Floris heer 
Arntssoon ende Arnt van Steyn, beneden Henrick Alertssoon ende Gerrit van 
Lent, streckende met den oversten eynde an den Start ende met den nedersten 
eynde an den Papencamp, tot Zutphenschen rechten ontfinck 

Peter Willemssoon, anno 1470. 
Idem vernijt eed van 3½ mergen, gelegen als boven, 16 Octobris 1473.  
Idem tuchtigt sijn vrou Adrian Henrixdochter, eodem die. 

1) Zie 132 § 1, blz. 177.  
2) Zie 131a § 2, blz. 176. 
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4 Mergen lants, gelegen op den Breedacker, boven naest gelant Willem Peterssoon 
ende Johan Key Alertssoon, beneden dat lant dat Jans van Cuyck te wesen plag; 
noch 1 mergen lants daerteynden angelegen, tuschen den Leggrave, baven naest 
gelant Gerrits erve van Lent, beneden Jan Arnt Rycquijnssoon; noch 2 mergen 
lants, gelegen besijden Rossems hofstat, boven naest gelant Arnt van den 
Bullick Conradssoon ende Herman Piecks erfgenamen, beneden joffrou Jut uut 
den Bongert; noch 3 mergen lants, gelegen op de Weyden, boven ende beneden 
naest gelant Willem Peterssoon, tot Zutphenschen rechten ontfinck 

Gijsbert van Buren Ottensoon, anno 1470 1).  
Idem vernijt eedt, 16 Octobris 1473. 

3 Mergen lants ende 2 hont, gelegen to Tricht op eener stat, die geheiten is in den 
Weert, tuschen den gemeynen dijck an d'een sijde ende Arnt van Bollick ah 
d'ander sijde, tot Zutphenschen rechten ontfinck 

Otto Hack Alertssoon, ae. 1470. 
Idem vernijt eedt, 18 Octobris 1473. 

134. TRICHT. 

In Egenscamp 1½ mergen ende 10 roden lants, daer boven naest gelant is Arnt 
Claes Dirxsoon, beneden Volquijn Hackert, dat hij te leen helt van den heer van 
Buren; item in Neudenhoeve 1 mergen lants, daer boven naest gelant is 
Herberen die Jode Hackenssoon, beneden die kerck van Tricht; item op den 
Bergerswaden 1 mergen ende 16 roden lants, daer boven naest gelant is Johan 
van der Donck ende beneden Arnt de Jode, tot Zutphenschen rechten ontfinck 

Arnt die Jode, anno 1470. 

13 Hont lants, to Tricht op den Rijsacker, boven naest gelant Arnt van Grueningen 
Henrickssoon, beneden dat godshuys van Marienweert ende Johan Egbertssoon, 
tot Zutphenschen rechten ontfinck 

Arnt Rycquijnssoon, ende droech sulx op 
Johan Arntssoon van Steyn, a°. 1470. 
Johan Rycquijnssoon vernijt eed van 13 hont lants, op den Rijs-acker gelegen, daer boven 

naest gelant is Arnt van Groningen ende beneden heer Adrian van Broickhusen, 26 
Octobris 1473. 

1) In de akte staat nog: dit lant is gesplcet uyt den LXXIIII mergen lants die Johan van der 
Donck vurtijts ontfangen had. 
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9 Mergen ende 2 hont lants, in den gerichte van Tricht gelegen, geheiten die Aude 
hoeve, met allen heuren rechten ende tobehoren so sij daer gelegen sijn, sonder 
dijck, sonder thins, liggende in de Leedsche hoeve, daer boven naest gelant is 
Herman Piecks erve, Wolter van Dichteren, Otte van Lexweerde ende Peter 
Willemssoon, ende beneden an erve Jan Dirckssoon, schietende met den 
aversten eynde an die Broeckstege ende met den nedersten eynde an den Nijen 
grave, tot Zutphenschen rechten opgedragen bij 

Otto van Laexweerde op sijnen soon 
Gijsbert van Lexweerde, 16 Octobris 1473. 

7 Hont lants, to Tricht op de Weyden, die heeren van Buren naest gelant met 
eygendom dat den heeren van Arckel afgewonnen is met den Lantrecht, ende 
beneden Jan Hack Segerssoon; item 4 hont lants, to Tricht an den Huest, daer 
boven naest gelant is een altar to Tricht in der kercken, daer Gijsbert van Tuyl 
collator aff is, ende beneden een gemeyn stege, tsamen tot een leen tot 
Zutphenschen rechten ontfinck 

Johan Rycquijnssoon genant Buyser, a°. 1470. 

134a. TRICHT. 

3 Mergen lants ende 5½ hont, alder maten, gelegen in de Alde hoeve to Tricht, 
boven die heeren van Arkel met eygendom dat Hack Valckenssoon van hem te 
leen helt, beneden Jan van Buren bastart, met den oversten eynde an die 
gemeyn stege ende den nedersten eynde an den Nijen grave; item een mergen 
lants, to Malsen in Vleminxcamp, boven naest Lambert van der Stegen, beneden 
Volquijn Hackart, tot Zutphenschen rechten ontfinck 

Johan Hackart, anno 1470. 

Een hofstat, haldende omtrent 4 hont lants, in den gericht van Tricht gelegen, 
boven naest gelant Alert van Machgeren, beneden die straet, an d' een sijde 
Gerrit Claessoon, an d' ander die gemeyn straet, dat eygen erve ende goet was; 
daerto 3 mergen lants, geheiten die Hamelsche delle, boven naest gelant Johan 
Alertssoon die wever, beneden Herberen Janssoon, streckende met den oversten 
eynde an Dercks meer van Buren ende met den nedersten eynde an den 
Leggrave, tsamen tot eenen leen tot Zutphenschen rechten opgedragen bij 

Derck van Buren ende Jut van den Bongert, echteluyden, op 
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Johan van Ewick Gelissoon, a°. 1470. 
Idem vernijt eedt, 16 Octobris 1473 1). So Jan sonder kinder sterft sal dit leen erven op 

sijnen broder Joost, beheltlick joffrou Jut van den Bongert heure tucht an de hofstat 
ende 3 mergen. 

2 Grintmeren, streckende met der eener sijden an de weteringe van Malsen, 
met den eenen eynde an Kopperts erve ende met den anderen eynde an die 
Start, tot Zutphenschen rechten ontfinck 

Derck van Buren, anno 1470. 
Idem vernijt eedt van 2 grientmeren, gelegen tot Reygersfoirt, 16 Octobris 1473. 

Dat Rodesant, 5½ 'hont; item op den Breedacker 14 hont lants met den 
steltken; item achter Reigersfort 2 mergen lants; item 2 hont lants op de 
Weyden; item ½ mergen lants to Tricht an den Bullick; noch 3½ mergen lants 
in Claes hoeve voor an gelegen, daer heer Ot van Bilant ende Johan 
Alertssoon elck oick 3½ mergen ende 1 hont lants hebben; noch een hofstat 
an den Bullick met 2 bont lants, daer Gerrit Maessoon op woont, ontfinck 

Dirck van Buren, anno 1470. 
Idem vernijt eedt onder anderen van 10 hont lants, op den Bredeacker gelegen, in den 

kerspel van Tricht; noch 2 hont ende 4 hont lants, op der Leggen gelegen; noch 3½ 
mergen in Claes hoeve; noch 2 hont, op de Weyden gelegen; noch een hofstat met 
eenen acker lants, an den Boellick gelegen 2); noch 5½ hont, op den Bredenweert 
gelegen; noch 2 tampen lants geheiten die Gans-panne, haldende 13 mergen 2 hont 
min 20 roden, boven naest gelant die Malsensche weteringe, beneden Johan van der 
Donck, streckende met den eenen eynde an erve Derx van Buren voors. ende met den 
anderen eynde an Coppencamp; noch 5 mergen, in Trichterbroeck gelegen, geheiten 
Lamberts kempken, 16 Octobris 1473. 

135. TRICHT. 

8 Mergen lants, gelegen to Tricht in de Aldehoeve, geheiten Clemenssenkamp, 
boven naest gelant Sanders kinderen van Wely, beneden Jan van Lent 
Arntssoon, tot Zutphenschen rechten ontfinck 

Dirck van Buren, anno 1470. 
Idem vernijt eedt, 16 Octobris anno 1473. 

1) In de akte staat: drye mergen lantz, die hem aencomen sijn van Derich die Munter Andriess., in 
den kerspel van Tricht gelegen, geheiten die Hamelsche dellen.  

2) Noch een hofstat myt twee hont lantz oick aen den Boellick gelegen (Leenakte). 
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7 Mergen 2 hont ende 14 roden lants, gelegen in der maelschap van Malsen, 
daer boven naest gelant Dirck Gerritssoon, wilner sijn oom, ende beneden 
Johan van Buren ende Lamhert Gaesbeckssoon; noch 5½ mergen lants, 
gelegen in der selver maelschap, boven naest gelant Johan die Moelre ende 
heneden Willem Zuermont ende Herman van den Velde, tot Zutphenschen 
rechten geerft van 

Dirck Gerritssoon op sijnen neve 
Johan Gerritssoon, anno 1465. 

8 Mergen ende 2 hont lants, gelegen tot Burenmalsen, geheiten Vleminxcamp, 
boven naest gelegen Johan Hackert Volquijnssoon ende Gijsbert Johanssoon, 
tot Zutphenschen rechten geerft van heer 

Gerrit die Rode, priester, op 
Herbern Henrickssoon, a°. 1465. 
Henrick Herbernsoon, erve sijnes vaders, 13 Octobris 1473. 

2½ mergen lants, to Burermalsen gelegen, geheiten die Geren, beneden dat 
gaidshuys van Marienweerde, boven onser lieff Vrouwen altar to 
Burermalsen, tot Zutphenschen rechten ontfinck 

Ot van Walbeeck, anno 1470. 

135a. BURERMALSEN. 

2 Mergen lants, in den gericht van Malsen, in den Hoeffslach, boven naest 
gelant Jan van Buren, beneden Jan Walheecks erven, an dat overste eynde 
die van weteringe, ende an dat nederste eynde Gijsbert Hack Volckenssoon, 
tot Zutphenschen rechten ontfinck 

Jut van der Haer Alertsdochter, a°. 1470. 

6 Hont lants, geheiten in de 20 gerden, boven naest gelant Volquijn 
Heymrixsoon, beneden Claes Gijsbertssoon; noch een mergen lants in 
Vleminxhoeve, boven naest gelant een altar, beneden Claes voors,, tot 
Zutphenschen rechten ontfangen bij heer 

Adrian Janssoon, priester, ende voort op 
Claes Vaeck getransporteert, anno 1470. 
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2 Mergen lants, ouder maten, in der maelschap van Malsen, in Hollencamp, 
boven die Gruenstege, beneden Volquijn Hackart, het averste eynde an de 
gemeyn weteringe, het nederste eynde an die Broickstege, tot Zutphenschen 
rechten ontfinck 

Hubert van Malsen, met vorworden, so hij geen kinder nalaet dat het commen sal op 
Herberen, Johan Hackert sijns broders jongste soon, a°. 1470. 

Een hoeve lants, luttel min ofte meer ter goeder maten, in den lande van 
Buren, in Burenmalsen gelegen, geheiten die Wyessche hoeff, daer boven 
naest gelant is dat goidshuys van Marienweerde, beneden die Gruenstege, 
met beyden eynde schietende op de weteringe, tot Zutphenschen rechten 
bekent met eedsvernijinge bij 

Gijsbert Hackert, 18 Octobris 1473. 

136. ASCH. 

2 Mergen lants met der hofstat, gelegen in der maelschap van Assche bij 
Winand Winandssoon; noch een stuck lants met den dijck, als dat gelegen is 
met der eener sijden an den Sijlgrave, ende met der ander sijden an den 
Zeeslage, tot Zutphenschen rechten ontfinck 

Derck Wolff Ottensoon, anno 1465. 

4 Mergen lants, gelegen in den gericht van Asch over die Weyden, boven naest 
gelant Henrick Luyss. ende beneden onser liever Vrouwen altar to Buren, tot 
Zutphenschen rechten ontfinck 

Derck van Rossem, anno 1470. 

Een hofstat tot Asch, met een stuck haldende omtrent 2 mergen lants, boven 
naest gelant ste Barbaren gasthuys tot Culenborch, beneden Henrick van 
Bronckhorst; noch eenen mergen lants, to Salmonde by der moilen, boven 
naest die heeren van Culenborch, beneden Johan van Cuyck, ontfinck 

Jan die Leuwe Henrickssoon, a°. 1470. 
Idem vernijt eedt, 17 Octobris 1473; noch 1 mergen lants, in den gericht van Salmonde 

gelegen, geheiten den Moilenwerff.  
Idem tuchtigt sijn vrou Weyne van 0irde, eodem die. 
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3½ Mergen lants, ter goeder maten, gelegen over der Weyden, daer boven naest 
gelant is Gijsbert Volckerssoon, ende beneden gelegen den Langenacker, 
streckende met den eenen eynde an die Gruendaelsche stege, ende met den 
anderen eynde an Henrick Dercks lant, tot Zutphenschen rechten ontfinck 

Godde Henrickssoon, a°. 1470. 

136a. ASCH. 

Een hofstat lants, met eenen hoff over de straet, daer boven naest gelant is 
Franck Ottensoon ende beneden Alert van Buren Janssoon, met 2 acker 
lants, die 7 hont halden, boven naest gelant onser liever Vrouwen altar to 
Buren, beneden die kerck van Erinckhem; item 2 acker lants buten den 
polre, haldende oyck 7 hont, boven naest gelant die heeren van ste Martin 
tUtrecht, tot Zutphenschen rechten vercoft bij 

Derck van Rossem an 
Alert van Buren Janssoon, die sulx erfft op sijnen soon 
Gijsbert van Buren, a°. 1470. 
Idem tuchtigt sijn moder Yde Hackert, eodem die. 
Idem vernijt eedt, 13 Octobris 1473. 

Een hofstat met 2 raephoven, gelegen tot Asch op der Laken, haldende 3 
magen lants ter goeder maten; noch 2 stucken lants, geheiten die Bloemert 
ende die Hoenert, haldende 17 mergen, streckende met der eener sijden langs 
op der Laken, ende met der ander sijden an erfnisse die Melis Peterssoon van 
Buren te leen helt; item 2 mergen lants, gelegen over de Lake, geheiten dat 
Weertken, dat men weydt, streckende langs an die Asscher zijlle, tot 
Zutphenschen rechten ontfinck 

Ot van der Meulen, huysfrou Henrix van Bronckhorst, die daeran getuchtigt is, a°. 1470. 
Eadem laet eedt vernijen van een huysinge ende hofstede met 2 campen lants daeran, 

daeraff den eenen geheiten is den Bloemert ende den anderen den Hoenert, in der 
buerschap van Asch gelegen, daer naest gelant is die abt van Marienweerde an d' een 
sijde ende Jan die Leuwe an d' ander sijde, 16 Octobris 1473. 
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2½ Mergen lants, ter goeder maten, in der buerschap van Asch op den 
Cuylacker gelegen, daer oostwert naest gelant is een weteringe, westwert 
Jacob Splinterssoon, noortwert die Soesslagen, suydwert half die gemeyn 
stege; noch een stuck lants, geheiten Cleyn Romen, met sijnen tobehoor, daer 
boven naest gelegen is die weteringe, beneden Peter Arnt Neuden soon; item 
14 hont lants, ter goeder maten, gelegen op den Uterdijck, daer boven naest 
gelant is Winand Winandssoon, ende beneden Macharis die Wolff met lande 
dat hij van mijnen gen. Heeren te leen helt; voort die Soesslagen, van des 
Papencule tot der weteringe to voors., met allen heuren tobehoren, groot ende 
cleyn, daer boven naest gelant is die Weykelixe bouwinge ende beneden die 
weteringe voors., tot Zutphenschen rechten erkent met eedsvernijinge bij 

Gijsbert van Buren Alertssoon, 11 Octobris 1473. 
Idem tuchtigt sijn vrou Ysabeel, eodem die. 

137. SALMONDE. 

Een huys ende hofstat, geheiten Engenrade, met 3 mergen lants an der hofstat 
gelegen, in der maelschap van Sal-monde, tot Zutphenschen rechten ontfinck 

Gijsbert van Buren Ottensoon, a°. 1470. 
Idem vernijt eedt, daer boven naest gelant is Gijsbert voors., ende beneden die gemeyn 

straet, streckende met den eenen eynde an erve Jans van Buren, ende met den 
anderen eynde an erve der Witvrouwen t'Utrecht, 16 Octobris 1473. 

Idem tuchtigt sijn vrou Aleyt van der Donck, eodem die. 

Een hofstat, gelegen in Salmonder maelschap, met heuren timmer ende allen 
heuren tobehoren, eggen ende eynden, boven naest gelant ste Peter patron tot 
Bösinchem ende beneden die Bandijck, tot Zutphenschen rechte, gelijck dat 
voor ontfangen hadde 

Jan Peterssoon die Vlieger, ontfinck 
Jan van Buren Gerritssoon, a°. 1465. 
Alert van Buren, erve sijnes vaders Jans, a". 1470. 
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7 Mergen lants, geheiten den Molentamp, een luttel min ofte meer tot goeder 
maten, als die gesplit sijn van der hofstat tot Engenrode, in den kerspel van 
Selmonde, streckende met den eenen eynde an lande Gijsberts van Buren, 
geheiten die Plaetz, met den anderen eynde an den bosch, daer boven naest 
gelant sijn Albert van Raphorst ende Godevoirt Janssoon, beneden opgaende 
naest gelegen is die Boschstege, tot Zutphenschen rechten ontfinck 

Johan van Buren Gerritssoon, a°. 1465. 
Alert van Buren, erve sijnes vaders Jans, a°. 1470. 

137a. SALMONDE. 

14 Hont lants, boven naest gelant die tapel van Asch, beneden Gijsbert van 
Beesde Ryckquijnssoon, tot Zutphenschen rechten ontfinck 

Gaert Janssoon, anno 1470. 
Idem vernijt eedt van 14 hont lants, ter goeder maten, in Salmonder mael 1) tot Salmonde 

gelegen, 18 Octobris 1473. 

4 Hont lants, boven, beneden ende te beyden sijden Her- 
man Lubbertssoon, tot Zutphenschen rechten ontfinck Herman 
Lubbertssoon, a°. 1470. 

Idem vernijt eedt van 4 hont lants, in der maelschap van Salmonde 
gelegen, daer boven naest gelant is Herman voors., ende beneden Johan  
Hermanssoon, 18 Octobris 1473. 

Een hofstat, haldende omtrent 2 mergen lants, boven naest gelant Jan 
Janssoon, beneden Henrick Janssoon, met den oversten eynde an die 
Afterstrate, ende met den nedersten eynde an die Hair, tot Zutphenschen 
rechten ontfinck 

Alert Koel Derckssoon, anno 1470. 
Idem vernijt eedt, 17 Octobris 1473, tot Salmonde gelegen. 

5 Mergen lants, gelegen tot Salmonde int Coepat, daer boven naest gelant sijn 
die Witte vrouwen tot Utrecht, ende beneden die heeren van ste Martin 
t'Utrecht, tot Zutphenschen rechten ontfinck 

Johan van Tiel Goossenssoon, a°. 1470. 
Idem vernijt eedt, 21 Octobris 1473. 
Idem tuchtigt sijn vrou Aleyt, eodem die. 

1) Aldus staat ook in beide Leenaktenboeken, het zal wel een verschrijving zijn voor maelschap. 
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138. SALMONDE. 

Een kempken lants, geheiten dat Kleyn. Weyken, haldende omtrent 4 mergen, 
an d'een sijde naest gelegen een gemeyn strate, die men rijdt ende geet van 
Salmonde tot Havens-wade, an d'ander sijde Balthazar van Buren ende 
Heylwich Otten ende heure kin der met lande dat Rijck Floren plagh te 
wesen, met den eenen eynde an een hofstat, die geheiten is Kopkens hofstat, 
ende mit den anderende eynde streckende an dat Heylige lant, tot 
Zutphenschen rechten ontfinck 

Jutte van den Bongert, huysfrouwe Dircks van Buren, anno 1470. 
Idem vernijt eedt, 16 Octobris 1473. 

13 Hont lants, tot Salmonde, beneden naest den dijck ende boven Johan 
Henrickssoon, tot Zutphenschen rechten ontfinck 

Wemmar Koel, ende transporteerde sulx op 
Johan Henrickssoon, a°. 1470. 

139. DRENT. 

Drentsche leenen, die van den Bisschoppen Fredrick ende Philips van Baden 
ontfangen sijn, ende daervan die vasallen opt vorderen van hertog Carl eedt 
vernijt hebben. 

Die heerlickheyt ende gericht to Ruynen, tot Buddingwolde, Hackwolde ende 
ter Ralinge, met heuren tobehoren. Item den Oldenhoff, Nyenhoff, thienden to 
Ruynen ende to Petten, ende die goederen, geheiten Wolverinek, Ludderinck, 
Haddeboldinck, Westebrinck, Broeksinck ende Oldelansinck, met heuren 
tobe-hoor. Item 7 hoeven lants met heuren tobehoren, in den kerspel van 
Suytwolde gelegen. Item dat goet tot 01- dinck, met sijnen tobehoren, in den 
kerspel van Dalem gelegen, den thienden to Gees, met sijnen tobehoren, in 
den kerspel van Hespeloy gelegen, den thienden, groff ende smal, over 
Roederinck ende Ridbertinck, in den kerspel van Dever gelegen. Item die 
goeder, geheiten Wes. tersche Wildenberg, met heuren tobehoren, in den ker-
spel van Overeysten gelegen. Item Rommering to Banlo, in den kerspel van 
Rolde. Item Nijdinck, in den kerspel van Norch gelegen. Item die botterpacht, 
als die gelegen is boven ende beneden, met allen heuren tobehoor op 
Buddingewolde ende op Bullinge, tsamen in der landschap van Drente 
gelegen. 
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Item in Twente den hoff tot Wevelde, die Luttikehulscher Stockesloe, thuys ter 
Bercke, thuys ter Haer, dat goet to Barteldinck ende dat Velthuys to 
Hertmon, met heuren tobehoren, in den kerspel van Borgen, tot Stichtschen 
rechten; hiervan heeft eedt vernijt 

Bernt van Munster, heer to Ruynen, 3 Decembris 1525. 

Een goet, gelegen in Drent, in den kerspel van Rode, geheiten Mensing goet, 
met eener volre waren holts ende allen sijnen tobehoor, tot Stichtschen 
rechten; hiervan heeft 

Roloff van Ewesom eedt vernijt, 5 Aprilis 1530. 
Onno van Ewesum, erve sijnes vaders Roloffs, beleent, 30 Maii 1533. 

Dat goet, geheiten ten Clooster, met sijnen tobehoren, gelegen in den gericht 
van Coverden, tot Stichtschen leenrechten, hiervan vernijt eedt 

Johanna van Hon denbergh, huysfrou Johans van Langen, 3 Decembris 1525. Ende draegt 
sulx op heuren neve 
Johan van den Kamp, 5 Januarii 1535. 

Die gruyte van Yde, ende Weentinge goet to Yde, den hoff to Hemmen, den 
thienden to Haer ende den thiende to Anderen, tot Stichtschen leen; hiervan 
bij 

Helmich Poelman Simonssoon eed vernijt, 13 Decembris 1525. 

Een goet, geheiten Steginge, met sijnen tobehoren gelegen in Drent, in den 
kerspel van Suytlaer, tot Stichtschen rechten ontfinck 

Luert Grevinck, 3 Januarii 1526, ende besit nu Wigbolt Coninck. 

Dat kerckenrecht van der kercken to Empne, Oderen, Schonebeke, ende van 
der vicarie to Empne, met heuren tobehoren, in den lande van Drent gelegen, 
mijnen gen. heeren van Utrecht een bequame person daerto te presenteren, te 
holden tot eenen vijff marck leen, ontfangen bij 

Derck van Steenwijck,  9 Decembris 1525. 
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2 Oldehoeven tot Norch, item dat huys tot Schultinge, die gelegen sijn in den 
kerspel van Norch; item dat huys tot Zijwerling, dat huys Hagenenge, dat 
huys to Willeminge, dat huys to Weremtinge, met heuren tobehoor; den Berch 
to Norch ende die watermole, met heuren tobehoor; die botterpacht to 
Venehuisen; dat goet dat gelegen is an de noortsijde der Nyerde, met sijnen 
tobehoor; dat goet dat Evert de Wilde te holden plach van heeren Heynen van 
Norch; dat huys to Hesselinge op Steenwickerwolde; die 2 hoeven to Anloe 
ende daerto dat broick dat gelegen is tuschen Ode ende Westerlant, geheyten 
Oodermarcke, met allen sijnen tobehoren; Besingegoet to Dalen ende dat 1/4 
van den thienden to Dalen, ontfinck met lediger hant 

Derck van Steenwijck , 9 Decembris 1525. 

 

140. DRENT. 

Een erve ende goet, geheiten die Lutteke Scheer, met allen sijnen in- ende 
tobehoor, nemlick een hoymaet, genoomt die Grote Hoymaet, daer Johan 
Holtermans erfgenamen noortwert naest gelant sijn, ende int noortwesten 
eyndet die voors. maet op dat gemeyne water, ende an der wester sijd ligt een 
camp boulants to den voorn. goede gehorende, met den eenen eynde 
streckende an dat water, met der ander sijde int west ende suyden 
streckende an die Grote Scherinck ende Grote Cruysmaet; ende an de Grote 
Cruysmaet ligt een dagwerck hoylant, oick daerto gehorende, geheiten 
Lutteke Scherinck Cruysmaet, streckende op dat water voors.; ende dieselve 
hoymaet is gelegen int noortoost, int oosten ende int suydoosten bijlangs an 
de gemeyne marcke; item tegen dat voors. goet int suyden ende suydwest 
angaende opt water ligt een stuck boulants, genoompt die Haverbrinck, end 
tuschen den Have ende Haverbrinck ligt eenen weg opgaende van den 
gemeynen water voors., eyndende int suyden an der gemeyner marsch; end 
die voors. Haverbrinck is int oosten ende suyden bijlanx an de gemeyne 
marcke gelegen, met den eynde streckende an Johan Molmans landt bis op 
dat gemeyne water voors.; noch een stuck hoylants, genant die Grijtemaet, 
streckende int suydoost ende int suyden oick an Johan Molmans lant ende 
an den Dootpoel ende an lant Henrick Koeck ende Henrick Cloeck daerbij 
liggende hebben, ende mede an hoylant den godshuse te Coverden to behoeff 
der armen hierbevorens gegeven, ende voort an der van Aeswijns lant; noch 
een cleyn stuck lants, omtrent 6 spint saetlants haldende, genoomt Lutke 
Scherinck Statstede, gelegen int Hol-ter esch; noch een stuck boulants, 
geheiten Scherinck Graff haestkamp, in de gemeyne marcke gelegen, wie dat 
tsamen in den lande van Drent, in den gericht ende 
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klockenslagh van Coverden van olts gelegen is, tot Zutphenschen rechten bij 
Roloff van Lennep Wolterssoon ontfangen van hertog Carl voor sijnen trouwen 
dienst, 18 Maii 1534. 

91. CLEVE. 

Deze beleeningen moeten nog aangevuld worden met de navolgende, door van 
Reidt onjuist gebracht op het Register van het Zutphensche kwartier, 117.  

Lense Reinerssoon ontfinck den hoff ten Holt, gelegen in den kerspel van Weele, anno 
1378. 

Hadewich van Hek er ontfinck dat goet tot Holt, gelegen in den kerspel van Wele, a°. 
1427. 

Onder de Guliksche leenen, 98-106, had nog moeten worden opgenomen de 
volgende beleening, door van Reidt onjuist gebracht op het Register van het 
Zutphensche Kwartier, 165: 

 WILDENBORCH. 

Dat 1/4 der herlicheyt van Wildenboreh, met sijnen tobehoor, geerft van heeren 
Derich van Endelstorp op 

Wilhelm van Maelberch, a°. 1415. 
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