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1722, den 16 marty sijn op den hoff tot Vaerwarck voor den hoffrigter doctor Gelder gecompareert: 
Jan Scholte te Vaerwarck, Lammert Elberinck, de vrouw van Jan Grijsen bij impotentie van 
denselven, Jan Egbertinck senior. En een persoon, welcke wegens Jan Egbertinck junior was 
affgesonden, welcke seijde, dat denselven siek was, dogh is aen denselven geseijt, dat voornoemde 
Egbertinck in het vervolgh selfs soude compareren, off dat daer anders in soude voorsien worden, 
en dat sulke excusen buijten genoegsaem bewijs niet wierden aengenomen. 
 
1722, den  4. augustus heeft sigh den hoffrigter doctor Gelder nevens den hoffschulte Jan te 
Vaerwarck vervoeght op het hoffhorige goedt  Grijsen in Mallum, en aldaer het vier voetige vee 
wegens het versterf van den bouman Jan Grijsen getelt, en bevonden, dat denselve hadde 
nagelaten: 4 koebeesten, waervan volgens het seggen van de  vrouw drie waeren melckt geworden 
op may  deses jaers, en de andere omtrent Kerstmis des jaers 1721.  
 
Sijnde bij den hoffschulte te samen en doormalkanderen getaxeert en aengeslagen op: 72-0-0 
Een guste stercke van drie aeren, getaxeert op:      12-0-0 
welcke niet te huijs, maer te velde is geweest. 
Drie jarige kalveren off eenwinters, door malkanderen getaxeert op:    18-0-0 
Drie kalveren van meij deses jaers of daeromtrent, van weinigh 
aengelegentheijts, en waerom deselve oock niet wel hebben 
konnen getaxeert worden:  
Twee meeren te samen getaxeert op:       60-0-0 
Een groot vercken getaxeert op:         7-0-0 

    -------- 
beloop te samen:                            169-0-0 

 
 
 
Copia.  
Aldewijl onsen heer broeder Frederick  Henrick, graeff tot Limburgh en Bronckhorst, etc., etc., etc., 
in onse absentie het  versterf van den hofhorigen bouwman Jan Grijsen ten opsigte van het halve 
vier voetige vee heeft laten redimeren voor of met eene somma van seven en sestigh guldens en 
thien stuijvers, soo bekennen wij hiermede, dat die gedane redemptie ons als hoffheer van den hoff 
tot Vaerwarck  aengenaem en welgevallig is  geweest en alnog is, en dat die gemelte summa van 
seven en sestigh guldens en 10 stuivers door onsen hoffrigter, doctor Gelder, wegens de weduwe 
van gemelten Jan Grijsen is ontfangen en aen ons betaelt. Dat op onsen Hogen Huyse Borculo, den 
27. augustus 1722, 

 
Leopold comte de Limburgh. Stirum. 
 
 
Copia. 
Mijn geregtigheden als hoffrigter van den hoff te Vaerwarck sijn aen mijn wegens het versterff van 
den hoffhorigen bouwman Jan Grijsen betaelt met eene somma van twintigh guldens, waervoor 
deselve hebbe gelaten uyt consideratie, blijvende tot laste van desselfs weduwe  voorbehouden: 
twee gulden en 5 stuivers voor den hoffscholte wegens sijn geregtigheyt en moeyten. Datum 
Borculo den 27. augustus 1722. 
 
F.W. van Gelder 
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1722, den 21 september, sijn op den hoff te Vaerwarck voor den hoffrigter doctor Gelder 
gecompareert: den hofscholte Jan te Vaerwarck, de weduwe van Jan Grijsen, Lammert Elberinck 
absent, dog is naderhant aengekomen. 
 
Copia.  
Wij Leopold, graeff tot Limburgh en  Bronckhorst, heer tot Borculo etc., etc.,   als hoffheer van den 
hoff tot Vaer warck, doen te weten, dat wij tegens een aenbeloofde recognitie ter summa van 
vijfftigh guldens, hebben toegestaen, dat Elsken Boeijnck, weduwe van Jan Grijsen, sal mogen 
trouwen met Roeloff Averdijck, en dat sij den  selven op ons hofhorige goet Grijsen  sal mogen 
brengen, mits sigh na hofregte qualificerende. Dat op  onsen Hogen Huyse Borkeloo, den  25. 
february 1723. 
 
Onderstont: 
L. Graeff van Stirum 
 
Accordeert met sijn origineel, 
F.W. van Gelder, hoffrigter. 
 
 
Op den 8 marty 1723 op den hoff te Vaerwarck, sijn voor den hoffrigter,doctor Gelder, 
gecompareert: Jan schulte te Vaerwarck en Lammert Elberinck. En sijn affwesent geweest: Jan 
Egbertinck den ouden en  Jan Egbertinck den jongen, welcke sigh wegens sijn siekte en koortse 
heeft laten excuseren. En is oock absent geweest de weduwe van Jan Grijsen. En vermits wegens 
de absentie van Jan Egbertinck den ouden en van de weduwe Grijsenaen de hoffgeregtigheyt niet 
word voldaen, soo worden de beyde yder in een schepel garste aengeslagen. 
 
 
1723, den 20. september sijn op den hoff te Vaerwarck voor den hoffrigter doctor Gelder 
gecompareert: Jan scholte te Vaerwarck, Lammert Elberinck en Roeloff Grijsen, welcken laetsten, als 
getrouwt sijnde aen de weduwe Grijsen, versogt heeft, dat in den hoff mogte aengenomen worden, 
en dat bij ten fine, den eedt van getrouwigheyt mogte affleggen, 't welck aen hem toegestaen 
sijnde, soo heeft hij den volgenden eedt gepresteert: 
 
Ick Roeloff Grijsen, love en sweere een eedt tot Godt almagtigh, dat ick den hooggeboren graeff en 
heer Leopold, graeff tot Limburgh en Bronckhorst, heer tot Borculoo, etc., als hoffheer van den  hof 
te Vaerwarck, sal trouw en holt wesen, dat ick mij in allen delen sal en wil gedragen na de hofregten 
en coustumen van den voorschreven hoff tot Vaerwarck, dat ick van den goede Grijsen buyten 
speciael consent van den hoffheer niets sal versetten, bepanden, beswaeren, verkopen off alieneren 
of sulx helpen doen, direct of indirect, dat ick ook geen ander regt als voor het hofgerigte van den 
meergemelten hoff tot Vaerwarck in 's hoves saken sal soeken of begeren, en mij die judicature van 
dien onderwerpen en wijders alles doen en presteren wat een hoffhorige nae natuir en aerd deses 
voorschreven goets sijnen hoffheer te doen verschult is. Soo waer helpe mij Godt almagtigh. 
 
 
Actum coram doctor F.W. van Gelder, rigter van den hoff tot Vaerwarck. Hofgenoten: Jan scholte te 
Vaerwarck en Lammert Elberinck, den 27. meert 1724. 
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En sijn op den hof te Vaerwarck gecompareert: Jan scholte te Vaerwarck, Lammert Elberinck, Roelof 
Grijsen, Jan Egbertinck den jongen, En Jan Egbertinck den olden. 
Jan Egbertinck den olden klaegt, alsdat voor eenigen tijt door den rigter van Delden is ontzet uijt de 
possessie van 't goet Egbertinck, ende dat hem wederom is toegewesen de lijftugt van dat goet. 
Sijnde aldaer in 't huys gebleven of gelaten: paerden, beesten en gesaij op 't lant. Sijnde hem 
toegewesen: 4 molder gesaij lants, waervan twee onder het erve en twee onder de lijftugt gehoren, 
nevens thien vymen en 24 gast roggen; versoekende, dat hem regt magh wedervaeren na sijn 
papieren of accorden welcke hij niet heeft kunnen vertoonen. 
Erschenen Jan Egbertinck den jongen en desselfs oudste soon Jan, en bekanden in de beste en 
bestendigste forma regtens geconstitueert en volmagtigh gemaekt te hebben, doende sulx ook kragt 
deses, Jan ten Cate, wonende in de boerschap Oele, om uijt naeme en van wegens haer 
comparanten sig te addresseren bij sijn hooggeboren excellentie Van Limburgh Bronckhorst, heer 
tot Borculoo, etc., als hofheer van den hof tot Vaerwarck of desselfs hofrigter, doctor Gelders, en 
aldaer ten sive van approbatie te presenteren alsodanen accort of conventie als tussen haer 
comparanten is opgerigt over het besit ende bouwerie van 't goedt Egbertinck, en so bij desen ook 
word overgegeven. Gevende sij comparanten aen haeren volmachtiger ook volkomen last en magt, 
om na bekomen approbatie uyt name van haer comparanten alhier geregtelijck en alsoo in vollen 
eygendom te cederen en over te dragen aen haere respective dogter en suster Grietjen Egbertinck, 
alle regt, so sij comparanten, soo in het stuck van het besit bouwerie  als anders, wat name sulx 
oock eenigsints hebben mogte, aen het gemelte hofhorige goet Egbertinck sijn hebbende en 
sodanig, als sij het een en ander bij die gemelte conventie of accord hebben gereguleert en 
vastgestelt, tot welken eynde sij comparanten aen haeren volmachtiger ook geven generale en 
speciale autoriteit en magt, om haer alsoo van het een en ander en vervolgens van allen regt en 
geregtigheyt so sij eenigermate aen het gemelte goet, so in het stuck van besit, bouwerie, als 
anders, ten ten eenenmaele te ontslaen en te onterven, en haere respective dogter en suster 
daervan wederom te beërven met belofte van ratihabitie en onder alle andere gewoonlijkcke 
clausulen regtens. 
 
J.A.L. 
Stipulati sunt. 
 
[Bij het volgende in de kantlijn:] 
Het inliggende accord of conventie tussen Jan Egbertinck den jongen en desselfs soon Jan, word bij 
ons met alle desselfs clausulen en conditien geapprobeert en aen suppliant qualitate qua toegestaen 
om aen Grietjen Egbertinck de bouwerije van 't goedt Egbertinck te cedeeren. Edog met deese 
expresse conditie nogtans, dat deselve sigh nae hofregte sal hebben te qualificeeren en dat den 
geenen waeraen sij mogte comen te trouwen sigh ook voorts in onsen hof te Vaarwark sal hebben 
laeten inschrijven en den gewoonlijken eedt af te leggen, sodanigh als bij 't hofgerighte van onsen 
hof te Vaerwark gebruijkelijck is. Datum Borculoo, den 1 april 1724 
 
[w.g.]  L. graef  van  Limburg Stirum.  
 
 
Aen sijn hooggraeflijke excellentie Leopold, graef tot Limburgh en Bronckhorst,heer tot Stirum, 
Wysch  en Borculoo en Gheemen,  erfbannerheer van Gelderlant, etc., etc., als hofheer van den hof 
tot Vaerwarck, 
 
Genadigste heer, 
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Jan ten Cate, in qualiteyt als gevolmachtigde van Jan Egbertinck den jongen en desselfs oudste 
soon Jan, versoekt seer onderdanigh, dat uwe hooggraeflijke excellentie dese inliggende conventie 
of accord tusschen voorschreven Egberdingen opgerigt over het besit en bouwerij van  het 
hofhoorige goed Egberdink moge gelieven te approbeeren met alle die clausulen en conditien als 
daer bij vervat sijn, en dat hem in qualiteyt als gevolmachtigde ook magh worden toegestaen en 
geaccordeert om namens sijne principalen aen derselver respectieve dogter en suster Grietjen 
Egbertink te cedeeren en over te draegen, het besit en die bouwerie des geseyden goeds 
Eghbertink, welke van gedagten is hetselve aen te vaerden en daerop te trouwen, waertoe almede 
genadigh consent van uwe hooggraeflijke excellentie als hofheer word versoght. Versoekende hierop 
 uw hooggraaflijker excellentien consent en approbatie, 't welk doende, 
 
[w.g.] Dit is het    merk  van Jan Caete selfs geset. 
 Henr. ten Hopen als getuyge 
 E.R. Thomasins als getuige. 
 
 
 
Hoogedele welgeboren heere ende graef, mijn heer N.N. graef toe Limborgh, Bronkhorst, Stirum, 
heere toe Wisch ende Borkulo, etc., etc., etc., 
 
Genadige heere, 
 
Vertoone met alle soorte van respect aen uwe hooggraeflijke genade als hofheere van het hofhorige 
erve en goed Egbertink, gelegen in den gerigte Delden, Boerschap Oele, den tegenwoordigen 
bouwman Jan op gemelde erve Egberdink, dat hij onbequaem is ofte onmaghtigh om hetselve erve 
op een behoorlijke wijse langer te bouwen, maer is van sins om hetselve over te geeven aen sijn 
oudste dogter genaemt Grietje, met willen en begeerte van sijn oudste soon genaemt Jan, die 't ook 
aen sijn suster overgeeft, alles na hoves regte om daer dan bij gelegender tijdt op te trouwen. Ende 
dat dan deesen teegenwoordigen bouwman, Jan Egberdinck, jaerlijx voor sijn arbeyt sal en wil 
genieten van deese sijn gemelde dogter en haeren toekomenden ehgaden ofte tijdlijken bouwman, 
eene somma van tien guldens om sigh daer in wollen van te kleden en een nootstuyver van te 
hebben. Dogh het linnen sal hem van den bouwman gegeeven worden. Voorts is mede bij henluiden 
afgesprooken aengaende de den voornoemden soon Jan, terwijl niet gesont ofte bequaem is, om 
gemelte erve te bouwen, dat hij dan jaerlijx sal hebben van den bouman 4 schepel rogge soo lange 
sijn bestevader en moeder leven, ende daerna solange hij leeft, het saeij maetjen, daer sijn 
bestevader en moeder op woonen, dogh nae sijn overlijden weeder bij het erve vervallen na hoves 
regte, dogh met versoek, dat het hutje daer de bestevader en moeder in woonen, dat haer kinderen 
hetselve weder mogen van het erve aftrecken terwijl sij hetselve ook op haere costen hebben laten 
maken. 
Alsoo vader ende kinderen dit aldus in der minne bennen overkomen, soo is 't, dat sij luiden bennen 
te rade geworden, om sig te vervoegen bij u hooggraeflijke genade en excellentie, om na hoves 
regte dit bovenstaende te admitteren en toe te staen als een genadig hofheer. Soo sullen 
supplianten van uwe hooggraeflijke genade verwagten een goetgunstige apostille en tot meerder 
vestenisse is dit van supplianten wettig getekent en haer mombers, sulx doende, 
 
[w.g.]  Dit is het merk van Jan Egberdink vader. 
 Jan Egberdink de soon met de hant an de penne. 
 Dit is het merk Jan ten Cate als oom. 
 Roelef Ten Caete met hanttastinge als oom aen mij, Henr. Ten Hopen versogt om voor 
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hem  te teekenen. 
 Jan ten Wijtbrug als mumer sijn selfs geset merck. 
 
 
Actum coram doctor F.W. van Gelder, hoffrigter van den hoff tot Vaerwarck, hoffgenoten: Jan 
Schulte te Vaerwarck en Lammert Elberinck, den 1. april 1724. 
Erschenen Jan ten Cate, woonende in de boerschap Oele, in qualiteyt als gevolmachtigde van Jan 
Egberdinck den jongen en desselfs oudsten soon Jan. Te kennen gevende, hoedat sijn 
hooghgraeflijke excellentie Van Limburgh Bronckhorst, heer tot Borculoo, etc., etc., etc., als hoffheer 
van den hoff tot Vaerwarck, op huyden heeft gelieven te approberen, alsodanen accord en 
conventie, als tussen sijne comparanten principalen over het besit en de bouwerie van het 
hoffhorige goet Egberdinck is opgeright. Ter gevolge van welcke approbatie en uyt kragt van 
speciale volmagt, alhier ten protocolle bekent, bij comparanten dan mitsdesen in de beste en 
bestendigste forma regtens, aen sijne comparanten principalen respective dogter en suster Grietjen 
Egberdinck, bij deesen in vollen eygendom cedeert en overdraegt alle reght en geregtigheyt, soo 
sijn principalen soo in het stuck van het besit, bouwerie, als anders, wat name sulx oock eenigsints 
hebben mogte, aen het gemelte hoffhorige goet Egberdinck sijn hebbende en sodanigh als sijne 
principalen het een en ander bij de gemelte geapprobeerde conventie off accord hebben gereguleert 
en vastgestelt. Tot welken eynde sij comparanten qualitate qua sijne principalen kragt deses, ten 
eenenmaele ontslaet en onterft van alle regt en geregtigheyt. soo sijne principalen aen het gemelte 
goedt Egberdinck, het sij in het stuck van besit of bouwerie eenigsints hebben gehadt en daeraen 
wederom voornoemde Grietjen Egberdinck en haere erffgenamen beërvende, sonder dat sijn 
principalen daerop of aen na deesen eenig het alderminste regt, actie, of geregtigheyt als ook 
possessie na deesen sijn reserverende of voorbehoudende te dien fine de voornoemde possessie 
met alle aenkleven van dien, aen voornoemde Grietjen Egberdinck bij desen volkomentlijck 
overgevende en inruymende onder belofte, dat hij comparant qualitate qua deese cessie en 
overdragt te allen tijden sal en wil staen, wagten en waeren, sodanigh als sulx behoort, desuper 
stipulando en sonder arg of list. 
 
Stipulatus est. 
 
Pro memorie: den 24 may 1724  is dit volgende request met het verbant van Jan Grijsen  alhier ten 
protocolle gebraght. In margine was geapposstilleert: Het versoek word genadigh geaccordeert mits 
dat den suppliant binnen den tijt van twaalf jaeren het hofhorige  goedt Grijsen van  die beswaeren 
en die te doene verbanden sal hebben te libereeren, of bij geene liberatie nieuw consent ende 
octroy uyt te werken. Hebbende den suppliant aen ons voor 't consent betaelt sekere cognities. 
Datum op onsen Hoogen Huijse Borculo, den 26. meert 1721. 
 
onderstont, 
F.W. Graef van Limburgh. 
 
Pro vera copia,  F. van Gelder, hoffrigter. 
 
 
Copia. 
Aen sijne hooghgraeflijke excellentie van Limburgh  en Bronckhorst, als hoffheer van den hof tot 
Vaerwarck, etc., etc., 
 
Genadigste heer, 
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Jan Grijsen geeft in alle onderdanigheyt  te kennen, hoedat hij uyt saeke van een voorige obligatie 
van den 16. marty 1709 bij wijlen sijnen vader Harmen Grijsen ten behoeve van kerkmeester Jan 
Smits verschult is een capitael van vijfhondert vijfftigh guldens, ende dat hij naederhant aen 
denselven selfs is verschult geworden een somma van hondert guldens; voorts  dat hij aen de 
weduwe van Harmen Isverdinck en haere kinderen nogh te betaelen verschult is een summa van 
tweehondert guldens, spruytende van  een capitael van 400 guldens bij sijnen  voornoemden  
afgeleefden vader schult geweest ende mitsdien hij suppliant tegenswoordigh niet in staet is beyde 
deese posten met gelt af te doen, so bidt en versoekt hij, dat u hooggraeff. excellentie, genadigh 
gelieve te consenteeren, dat het hofhoorige goed Grijsen voor beijde deese capitaelen voor den tijdt 
van twaelf jaeren magh verbinden met belofte van die beyde binnen den voorschreven  tijdt 
werkelijk af te doen en het  gemelte goedt Grijsen daervan te libereeren off nieuw consent te fine 
van continuatie uyt te  werken, 't welk doende, 
                    
onderstont, 
Dat Jan Grijsen     dit merk eygenhandigh heeft getrocken attesteeren wij hiermede. 
 
onderstont, 
F.W. van Gelder,  
Derk Tijberink als getuyge, 
Reijnt Hagens als getuyge.           
F.W. Gelder, hoffrighter. 
 
 
Actum coram dr. F.W. van Gelder, hoffrigter van den hof te Vaerwarck. Hoffgenoten Roelof  
Egbertinck en  Berent Egbertinck op den hof te Vaerwarck, den 13. meert 1741. 
Compareerden Jan  Smits en Berent Starinck, als man en momber van sijn huysvrouw, voorts als 
momber van sijn twee schoonsusters, alle qualitate qua alle erfgenamen van wijlen de weduwe 
Isverdinck en bekenden door den hooghwelgeboren  heer van Kampfe 
beek voldaen en betaelt te sijn  van sodanen twee capitalen van 650 guldens en 200 guldens ... cum 
interesse als ten behoeve van  comparanten pro se et qualitate qua op den  26. meert 1721 van  
Jan Grijsen met consent van den hofheer sijn opgenomen, versoekende dat deselve mogen worden 
geroijeert en het hofhorig goet Grijsen daervan gelibereert. Stipulati sunt. 
 
 
Actum, den 26. meert 1721 voor den fiscael Gelder, als hoffrighter, hofgenoten: Joan Schulte toe 
Vaerwarck ende Lammert Elberink. 
Erscheenen Jan  Grijsen voor sigh  selfs ende als man en mombuir van sijner huysvrouw Elsken 
Boink, welkers ratificatie en approbatie hij comparant bij deesen aenneemt ende aenbelooft op 
gesinne  van de creditrice, de weduwe van wijlen Harmen Isverdink, so nodig bij te brengen, te 
kennen  gevende, hoe dat sijn hoog graaflijke excellentie van Limburgh Bronckhorst, heer tot 
Borculoo, als hofheer van den hoff tot Vaerwarck, etc., etc., genadigh heeft gelieven te accordeeren, 
om het hofhorige goedt Grijsen voor den tijd van  twaelf jaeren te mogen beswaeren voor de 
somma van twee hondert gulden, welke hij comparant .. ...... aen deselve uyt cragt van obligatie 
door comparants saeliger vader  wijlen Harmen Grijsen alhier ad 400 guldens gerigtelijk gepasseert, 
te betaelen verschult is. Belovende en aenneemende hij comparant, de voorschreven summa van 
200 guldens  jaerlijx en alle jaer a dato deses te sullen en willen verrenten tegens vijf ten hondert 
ende  sulx ter tijdt der aflose tot waervan wedersijts een half jaer voor den verschijnsdagh  
denunciatie en opsaege sal moeten ge  daen worden. Dog so wanneer hhij omparant ses weken nae 
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den verschijnsdag den interest comt te betaelen, soo sal als dan connen volstaen met 4 gulden en 
10 stuivers, stellende en verbindende hij comparant ingevolgh consent van hooggemelte, zijn 
hooggraeflijke excellentie als hofheer voor de restitutie van de gemelte 200 guldens en jaerlijxe 
daervan te verschijnen rente het gemelte hofhorige goed Grijsen met allen toebehoren van dien 
onder Eybergen in Mallum kennelijck geleegen, ten eynde die creditrice in cas van misbetalinge, dat 
geseyden capitael en de jaerlijxe daervan te verschijnen rente haer daeraen te connen ende mogen 
verhaelen. Beloovende ende aenneemende hij comparant, dat in conformiteyt van sijn 
hooggraaflijke excellentie consent en octroy binnen die voorschreven tijdt van twaelf jaeren het 
gemelte hofhorige goed van dit verbant sal libereeren ende 't selve daervan te ontlasten of, in cas 
van geene liberatie, nieuw consent tot dit verbant uyt te werken. Desuper stipulando, in fidem, 
F.W. van Gelder, subscripsi, 
hoffrigter. 
 
 
Actum, den 26 maert 1721, voor den fiscael Gelder als hofrigter, hoffgenoten: Johan Scholte toe 
Vaerwark en Lammert Elberink. 
Erschenen Jan Grijsen voor sig selfs en als man en momber sijner huysvrouw Elsken Boinck, welkers 
ratificatie en approbatie hij comparant bij deesen aenneemt en aenbelooft om op gesinne van den 
crediteur soo nodigh in forma juris bij te brengen, en bekende in die beste en bestendigste forma 
regtens, deugd en opregtelijck, schuldigh te zijn aen den kerkmeester Jan Smits desselfs huysvrouw 
ende erfgenamen, een capitale summa van 550 guldens, waervoor comparants saeliger vader, 
wijlen Harmen Grijsen, en desselfs huysvrouw Anneken Wijgerink, met consent van den hofheer, 
gerigtelijke willekeur en acte van schultbekentenisse op den 16. martius 1709 alhier hebben 
gepasseert en afgegeven, welke summa hij comparant voor zigh selfs en als man en momber sijner 
huysvrouw aen voorschreven Jan Smits deugd en opregtelijck schuldigh 
is, nevens een summa van een hondert guldens, welke hij comparant selfs aen voorschreven Jan 
Smits is verschult geworden, bedragende sigh alsoo die voorschreven posten uijt eene summa 650 
guldens. Belovende en aenneemende hij comparant die voorschreven summa van 650 guldens 
jaerlijx en alle jaer a dato deeses te sullen en willen verrenten tegens 5 ten hondert. Dogh soo 
wanneer hij binnen 6 weken na den verschijnsdagh  den interest comt te betaelen, sal als dan 
volstaen connen met 4 guldens 10 stuivers, en sulx ter tijd van aflosse toe, welke wedersijdts een 
half jaer van den verschijnsdag sal mogen en moeten gedenuncieert en aengekundigt worden. 
En vermits sijn hooggraeflijke exellentie van Limburgh Bronkhorst, heer tot Borkuloo, als hofheer 
van den hoff tot Vaerwark, etc., etc., aen hem comparant genadigh heeft gelieven te accordeeren, 
om het hofhorige goedt Grijsen voor de voorschreven summa van 650 guldens voor den tijt van 12 
jaren te moogen verbinden beswaeren ten behoeve van den crediteur Jan Smits. Ter gevolge van 
welk consent hij comparant voor sigh selfs 
en namens sijn vrouw dan bij deesen ten aendigsten [?] regtens en hofregtens voor het gemelte 
capitael van 650 guldens ende jaerlijxe daervan te verschijnen renten is verbindende ..... 
verhypothiserende het gemelte hofhorige goedt Grijsen onder Eybergen in Mallum kennelijk gelegen 
met allen toebehoor van dien. Ten eynde den crediteur en sijnen erven in cas van misbetalinge soo 
capitael als renten sigh daeraen cost en schadeloos sullen connen en mogen verhaelen. Belovende 
en aennemende hij comparant, dat binnen de voorschreven tijdt van 12 jaeren in conformiteyt van 
zijn hooggraeflijke excellentien octroij, dit voorschreven verbant en beswaer sal afsch...sen en het 
hofhorige goedt Grijsen daervan libereeren, of bij geene liberatie nieuw consent uyt te werken. 
Desuper stipulando. 
In fidem, subscripsi, 
 
H. V. Gelder, hofrigter. 
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Van het voorstaende request, nevens die twee volgende verbanden, extracten uytgegeven 
in diervoegen, als deselve alhier geprotocolleert staen. 
 
F.W. van Gelder, hofrigter. 
 
 
Op den 2. juny 1724 hebbe ick als hofrigter ten overstaen van den hofschulte Jan te Vaerwarck, op 
het goedt Elberinck, vermits de vrouw van Lammert Elberink, Trijntjen Gijginck, was overleden, het 
viervoetige vee getelt, en door den schulte doen taxeren als volght: 
 
Taxatie:     
8 - 0 -    1. sooge met een keucken; 
2 - 0 -    2. maykalveren; 
70 - 0 -  3. Een hengst; 
20 - 0 -  4. Twee guste koeyen; 
11 - 0 -  5. Nog een guste koe; 
8 - 0 -  6. Een stercke van 2 jaer; 
4 -10 -  7. Drie jonge kalveren; 
20 - 0 -  8. Een merrie met een vul, sijnde olt; 
65 - 0 -  9. Een merrie van 6 a 7 jaeren, goedt; 
            10. Vier melckte beesten, waervan 1 lam, of ongemak aen 't been is  hebbende. 
52 - 0 -       
_______ 
260 -10 -      
 
In fidem,   F.W. van Gelder, hofrigter. 
 
 
Copia van de conventie off accord, soo Lammert Elberinck deswegens met Sijn Hooggraeflijke 
Excellentie als hoffheer heeft aengegaen: 
 
Ick, ondergeschreven Lammert Elberinck bekenne hiermede, dat ick met doctor Gelder als hofrigter 
van den hoff tot Vaerwarck, op order en approbatie van den hoffheer over het versterf van mijn 
saliger vrouw Trijntjen Gijginck, ten opsigte van het halve viervoetige vee ben geaccordeert en 
overkomen, in voegen en op conditien hierna volgende: 
 
1. Dat ick binnen den tijt van 8 dagen na dato deses, aen sijn hooghgraeflijke excellentie Van 

Limburgh Bronckhorst, heer tot Borculo, als hoffheer van den hoff tot Vaerwarck, 
onfeilbaer sal en wil betalen eene summa van 110 guldens, en sulx voor de halfscheyt van 
het viervoetige vee. 

2. Dat ick oock in dien tijt, aen doctor Gelder, als hoffrigter, mede sal betalen een summa van 
25 guldens wegens desselfs jura en geregtigheyt als hofrigter. 

3. Dat ick oock aen den hofschulte Jan te Vaerwarck in dien geseyden tijt sal voldoen desselfs 
jura ad 2 guldens en 5 stuyvers. 

 
In waerheyts oorkonde hebbe dese onder afstant van contraverende exceptien en onder verbant 
van mijn persoon en goederen eygenhandigh getekent binnen Borculoo, den 9 juny 1724. 
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Onderstond, 
Lammert Elberinck. 
 
Pro vera copia,  
F.W. van Gelder, hoffrigter. 
 
 
Copia. 
Ontfangen van onsen hoffrigter, doctor Gelder, eene summa van hondert en thien  guldens, 
waervoor wij als hoffheer van den hoff tot Vaerwarck, Lammert Elberinck hebben laten redimeren 
het halve viervoetige vee, soo door den doodt van sijn vrouw Trijntjen Gijginck op ons  was 
vervallen en verstorven. Quiterende daervan alsoo bij desen. Datum op onsen Hoogen Huyse 
Borculo, den 12. july 1724. 
 
Onderstont: 
L. Graef van Limburgh Stirum. 
 
Pro vera copia, 
F.W. van Gelder, hofrigter. 
 
Copia. 
Ontfangen van onsen hofrigter doctor  Gelder, eene summa van vijfftigh guldens, waervoor wij als 
hoffheer van den  hoff tot Vaerwarck, aen Jan Egbertinck en sijn oudsten soon hebben  toegestaen, 
dat sij aen haer dogter en suster Grietjen Egbertinck moghten  overgeven haer reght en 
geregtigheyt aen het hofhorige goedt Egbertinck, en dat sij daerop mogte trouwen. Quiterende 
daervan bij desen. Datum op onsen Hoogen Huyse Borculoo, den 12 july 1724. 
 
L. Graef van Limburgh Stirum. 
 
Pro vera copia, 
F.W. van Gelder, hofrigter. 
 
Mijn jura sijn mijn als hofrigter door Grietjen Egbertinck betaelt met 15 guldens, 
 
F.W. van Gelder, hofrigter. 
 
 
Actum coram doctor Gelder, rigter van Vaerwarck, hofgenoten: Jan schulte te Vaerwarck en Roelof 
Grijsen, den 18. september 1724. 
 
En sijn op den hofdagh gecompareert: Jan scholte te Vaerwarck en Roelof Grijsen. En is ook aldaer 
erschenen Roelof Egbertinck en versoekt, dat hem, als getrouwt sijnde aen Grietjen Egbertinck, na 
hoffregte den eedt mogte afgenomen worden, onder conditie en met dese expresse belofte, dat sijn 
vrouw ten naesten hofdage sigh oock na hofregte onder prestatie van eede sal qualificeren, als 
tegenwoordigh impotent of sieklijck wesende. 
Lammert Elberinck absent, en daerom na ouder gewoonte aengeslagen in een schepel garste, dog is 
naderhant aengekomen. 
En heeft Roelof Egbertinck den gewoonlijcke eedt, hiervorens bij Roelof Grijsen ervintelijck (vdt. 
folio 3), in forma afgeleght, en daervoor aen mijn, als hofrigter betaelt mijn jura met drie guldens. 
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F.W. van Gelder, hofrigter. 
 
 
Copia. 
Wij Leopold, graef tot Limburgh en Bronckhorst, heer tot Borculo, etc., etc., als hofheer van den hof 
tot Vaerwarck, doen te weten, dat wij tegens een ontfangene recognitie ter summa van 75 guldens, 
hebben toegestaen, dat Lammert Elberinck met Derckjen Vruinck [*] sal mogen trouwen, en dat bij 
deselve op ons hofhorige goedt Elberinck sal mogen brengen, mits sigh na hofregte qualificerende 
en haer behoorlijck in den hof tot Vaerwarck latende inschrijven. Datum op onsen Hogen Huyse 
Borculoo, den 1 september 1715. 
 
Onderstont, 
L. Graef van Limburgh Stirum. 
 
Pro vera copia subscrpsi, 
F.W. van Gelder, hofrigter. 
 
Mijn jura in dese saeke als hofrigter sijn aen mijn betaelt met twintigh guldens, 
 
F.W. van Gelder. 
 
[*] De naam 'Derckjen Vruinck', is later door een andere hand in de bestaande tekst gevoegd.] 
 
 
Actum coram doctor Gelder, hoffrigter, hoffgenoten: Jan scholte te Vaerwarck en Lammert 
Elberinck, den 12 marty 1725. 
En sijn op den hofdagh gecompareert: Jan scholte te Vaerwarck; Lammert Elberinck; Roelof Grijsen 
en Roelof Egbertinck. 
 
 
Actum coram doctor Gelder, hoffrigter, hofgenoten: Jan scholte te Vaerwarck en Lammert Elberinck, 
den 17 septembris 1725. 
Sijn op den Hofdagh gecompareert: Jan scholte te Vaerwarck, Lammert Elberinck, Roeloff Grijsen en 
Roeloff Egbertinck. 
 
 
Actum coram doctor Gelder, hofrigter, hoffgenoten: Lammert Elberinck en Scholte Vaerwarck, den 
13. november 1725. 
Is gecompareert Grietjen Egbertinck, huysvrouw van Roelof Egbertinck, en heeft versoght, dat haer 
den eedt na hoffregte mogte affgenomen worden, welcken eedt na de forme, als hiervorens te sien, 
sij dan aen mijnen handen als hoffrigter in presentie van die gemelte hoffgenoten heeft afgeleght. 
En mijn jura deswegens betaelt met 3 guldens. 
 
 
Actum coram doctor Gelder, hoffrigter, hofgenoten: Jan scholte te Vaerwarck, en Roeloff Grijsen, 
den 1. April 1726, 
Sijn op den hofdagh gecompareert: Jan scholte te Vaerwarck, Roeloff Grijsen; Roeloff Egbertinck en 
Lammert Elberinck. 
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Actum coram doctor Gelder, hofrigter, hoffgenoten: Jan scholte te Vaerwarck en Roeloff Grijsen, 
den 16. september 1726, 
Sijn op den hofdagh gecompareert: Jan scholte te Vaerwarck; Roeloff Grijsen, Roeloff Egbertinck en 
Lammert Elberinck. 
 
 
Actum coram doctor Gelder, hoffrigter, hofgenoten: Jan scholte te Vaer- warck en Roelof Grijsen, 
den 17 januari 1727. 
Is gecompareert Derckjen Vruinck, huysvrouw van Lammert Elberinck, en heeft versoght, dat haer 
na hoffregte den eedt mogte affgenomen worden, welcken eedt sij dan nae de forme hiervorens 
ervintlijck aen mijnen handen, als hoffrigter, heeft affgeleght. En heeft deswegens mijn jura betaelt. 
 
 
Actum coram doctor Gelder, hoffrigter, hoffgenoten: Jan scholte te Vaerwarck en Roeloff Grijsen, 
den 24 marty 1727, 
Sijn op den hoffdagh gecompareert: Jan scholte te Vaerwarck,  Roeloff Grijsen, Lam-mert Elberinck 
en Jan op Kleine Olinck, als affgesonden van Roelof Egbertinck, welke siek is, en daerom heeft laten 
versoeken, dat mogte geexcuseert worden, en alsoo niet aengeslagen in een schepel garste na 
ouder gebruyck. 
Jan Scholte te Vaerwarck heeft versoght, dat wegens sijn ouderdom, in desselfs plaetse als 
Hoffhorigh mogte aengetekent worden desselfs oudste soon, Esken te Vaerwarck, als erffvolger. 
Waerop gedecreteert is, dat aen denselven daerover ten eersten bescheit sal gegeven worden. 
 
 
Actum coram doctor Gelder, hoffrigter, hoffgenoten: Jan scholte te Vaerwarck en Roelof Grijsen, 
den 24 marty 1727, 
Erschenen den hooghgeboren graeff en heer Leopold, graeff tot Limburgh en Bronckhorst, heer tot 
Borculoo, etc., etc., te kennen gevende, dat hij heer comparant aen den weledelen heer Wilhelm de 
Charron de St.Germain heeft verkoft en gecedeert dit ons goet en hoff tot Vaerwarck, met alle 
pertinentien daertoe behoorende, soo van bouw-, hooy- als weijdelanden, mitsgaders 
holtgewasschen van dien, en sodanigh, als hij heer comparant denselven met alle regten en 
geregtigheden, soo van hofhorigheyt als anders, niet alleen over denselven hoff en goet, maer ook 
over die hofhorige goederen als Grijsen, Egbertinck en Elberinck altans possideert en besit, nevens 
het regt van collatie, om een hoffrigter bij versterff aen te stellen. Ter gevolge van welken verkoop 
en cessie hij heer comparant dan bij desen niet alleen den hoffrighter, doctor Gelder, maer ook de 
hoffhorige personen van haeren eedt ontslaet en verstaet, dat sij denselven eedt van getrouwigheijt 
aen welgemelten heer De Charron de St. Germain sullen hebben af te leggen en te presteren, 
sodanigh als sulx na hoffreghte behoort, alsoo hij heer comparant geen reght nogh eygendom aen 
dit goet en hoff te Vaerwarck sampt andere daertoe gehoorende goederen, regten en geregtigheden 
meer is behoudende. Desuper stipulando. 
Sijn hooghgraeflijke excellentie Van Limburgh Bronckhorst etc., etc., heeft hierop handtastinge 
gedaen aen den hofrigter doctor Gelder. 
 
En is daerop ook erschenen, den weledelen heer Wilhelm de Charron de St. Germain, en heeft 
versoght, dat den eedt van getrouwigheyts aen sijn weledelen in voegen als bij de acte van sijn 
hooghgraeflijke excellentie vermelt, magh gepresteert worden, overmits op huyden de possessie van 
dit goet en hoff tot Vaerwarck, sampt alle pertinentien, regten en geregtigheden van dien, animo et 
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corpore, heeft geapprehendeert, nevens de hofhorigheyt over die daeronder gehoorende goederen 
als Grijsen, Egbertinck en Elberinck. 
 
Waerop doctor Gelder als hoffrigter den volgenden eedt heeft afgeleght: 
 
Ick sweere een eedt tot Godt almagtigh, dat ick als hoffrigter van den hoff tot Vaerwarck, den 
weledelen heer Wilhelm de Charron de St.Germain, als hoffeer van den voormelten hoff tot 
Vaerwarck, sal holt en trouw sijn. Soo waer helpe mij Godt almagtigh. 
 
Den hofschulte Jan te Vaerwarck heeft desen navolgenden eedt afgeleght: 
 
Ick Jan te Vaerwarck, love en sweere een Eedt tot Godt almagtigh, dat ick den weledelen heer 
Wilhelm de Charron de St. Germain, als hoffheer van den hoff tot Vaerwarck sal holt en trouw sijn, 
en mijn als een hoffhorigh persoon gedragen, en alles doen  waertoe na hofregte verpligt ben. Soo 
waer helpe mij Godt almagtigh. 
 
Roelof Grijsen en Lammert Elberinck hebben een yder omtrent haere hofhorige goederen desen 
navolgenden eedt affgeleght: 
 
Ick Roelof Grijsen love en sweere een eedt tot Godt almagtigh, dat ick den weledelen heer Wilhelm 
de Charron de St. Germain als hoffheer van den hoff te Vaerwarck, sal trouw en holt wesen, dat ick 
mij in allen delen sal en wil gedragen na de hofregten en coustumen van den voormelten hof tot 
Vaerwarck; dat ick van den goede Grijsen buyten speciael consent van den hoffheer niets sal 
versetten, bepanden, beswaeren, verkoopen of alieneren, of sulx helpen doen, direct of indirect; dat 
ick ook geen ander reght als voor het hoffgerigte van den meergemelten hoff tot Vaerwarck in 's 
hoves saken sal soeken of begeren, en mij die judicature van dien onderwerpen en wijders alles 
doen en presteren wat een hofhorige na natuir en aerdt deses voormelten goets sijnen hofheer te 
doen verschult is. Soo waer helpe mij Godt almagtigh. 
 
En vermits Egbertinck absent en sieklijck is geweest, soo heeft denselven den bovenstaenden eedt 
ten respecte van het hofhorige goedt Egbertinck niet kunnen afleggen, maer sal denselven ten 
eersten hofdage, die in september deses jaers vallen sal, aen handen van den hofrigter presteren. 
 
 
1727, den 22 september, heb ick, ondergeschreven hofrigter van den hof tot Vaerwarck, mij op den 
voormelten hoff vervoegt en aen de hofhorige personen geseght, dat ick namens den hoffheer, den 
weledelen heer W. de Charron de St. Germain, aldaer den hofdagh quaem te respicieren en waer te 
nemen, en dat een yder, soo aen het hofgerigte yts te versoeken of voor te dragen hadde, sulx 
konde doen. Waerop de hofhorige personen hebben geantwoord, dat sij niets voor te dragen 
hadden, waerop den hofdagh dan is gescheyden. Sijnde doenmaels op den hofdagh als hofhorigh 
gecompareert: Lammert Elberinck, Roelof Grijsen en Esken te Vaerwarck wegens sijn vader Jan 
scholte te Vaerwarck, welcke absent en na een begraffenisse was, versoekende daerom geexcuseert 
te mogen worden, 't welck om die reden is toegestaen. 
 
Wegens het versterf van Roelof Grijsen op den 3. meert 1728 ten overstaen van den jongen 
Vaerwarck getelt het viervoetige vee: 
 
1 kolde ruine met een oogh omtrent blint,  7 jaer olt,   45 - 0 - 
1 Olde merrie omtrent 20 jaer olt, dragende     20 - 0 - 
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2 jarige kalveren         6 - 0 - 
1 guste koe       15 - 0 - 
1 dregtige koe       18 - 0 - 
1 koe die te herfst of 14 dagen van St. Marten melck  is geworden 18 - 0 - 
Nogh een dregtige koe                18 - 0 - 
2 herfst kalveren                    4 - 0 - 
1 twee jarige sooge                   9 - 0 - 
                                                           ----------- 
                                                153 - 0 - 
                                                  ===== 
 
Dat den weledelen gestrengen heer W. Charron de St. Germain, hoffheer van Vaerwarck, de 
weduwe van Roeloff Grijsen gunstelijck heeft laten redimeren het halve viervoetige vee wegens het 
versterff van haeren gemelten man, voor de summa van 52 guldens en 10 stuyvers, sulx attestere 
hiermede dan ook, dat uyt sonderlinge consideratie, ick aen haer mijn jura als hofrigter wegens het 
geseyde versterff hebbe gelaten voor de summa van 15 guldens, welcke twee voormelte posten sij 
weduwe deswegens heeft betaelt, oorkond mijn hand, 
 
F.W. van Gelder, hoffrigter van den hoff tot Vaerwarck. 
 
 
1728, den 8. marty, sijn op den hoff tot Vaerwarck, voor doctor Gelder als hofrigter gecompareert: 
Jan scholte te Vaerwarck, Lammert Elberinck. En heeft de vrouw van Roelof Grijsen te bevoren 
versogt, dat wegens het sterven van haeren man voor dese reyse mogte geexcuseert worden, soo 
aen deselve dan ook is toegestaen. 
En Roelof Egbertinck, welcke ook hulde en eedt van getrouwigheyt aen handen van den hofrigter 
doctor Gelder heeft gedaen, ten respecte van den hofheer, den weledelen gestrengen heer W. 
Charron de St. Germain. 
 
 
1728, den 20 september, sijn op den hoff tot Vaerwarck voor den hofrigter doctor Gelder 
gecompareert: Jan scholte te Vaerwarck en de weduwe Grijsen. Hebbende Lammert Elberinck 
versogt om voor dese reyse geëxcuseert te mogen sijn, 't welck aen hem ook is toegestaen. 
 
 
Copia. 
 
Aen den weledelen en gestrengen heer Wilhelm Charron de St. Germain, heer van Vaerwarck etc., 
 
Mijn heer, 
 
Elsken Boeinck, weduwe van Roelof Grijsen, versoekt seer onderdanigh, dat uwe weledele gestrenge 
goede geliefte mag wesen, van aen haer suppliante gunstelijck te accorderen en toe te staen, dat sij 
sal mogen trouwen met Gerrit Middelhuys, en denselven brengen op uw edele gestr enge hofhorige 
goet Grijsen, in Mallum gelegen. Belovende sij suppliante, dat haeren gemelten aenstaenden 
eheman sigh na hofregte ten eersten hofdage sal aengeven en qualificeren, soo en als gebruickelyck 
ock den eet van getrouwigheyt af te leggen. 't Welck doende. 
 
Dat de weduwe  Grijsen dit merck heeft getekent, attestere hiermede, 
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Henr. Christiaan Veldinck. 
 
pro vera copia, 
F.W. van Gelder, hofrigter. 
 
[Bij bovenstaand rekest in de kantlijn:] 
Het versoek word genadig geaccordeert, mits de betalen deselve recognitie van vijfftig guldens ten 
behoeve van mijn en aen den hoffrigter, den weledelen heer F.W. van Gelder, vijffthien guldens 
voor sijne jura, als op den 17. januari 1712 betaelt is geweest, en op conditie, dat Gerrit Middelhuijs 
sig na hofregte ten eersten hofdage sal qualificeren en den eedt van getrouwigheyt afleggen. Datum 
Zutphen, den 6. januari 1729, 
 
Willem de Charron St. Germain. 
 
 
Op den 28. meert 1729 sijn op den hoff tot Vaerwarck voor den hofrigter doctor Gelder 
gecompareert: Jan scholte te Vaerwarck, Roelof Egbertinck en Gerrit Middelhuys, getrouwt aen de 
weduwe Grijsen, welcke den eet van getrouwigheyt aen handen van den hofrigter heeft afgeleght 
als hofhorigh. 
 
 
1729, den 19. september, sijn op den hof tot Vaerwarck voor den hofrigter doctor Gelder 
gecompareert: Jan scholte te Vaerwarck, Lammert Elberinck en Gerrit Grijsen. 
 
 
Copia. 
Aen den weledelen gestrengen heer Wilhelm de Charon St. Germain, hofheer van den hoff tot 
Vaerwarck, etc., etc.. 
 
Den ondergeschreven Gerrit Grijsen geeft in alle schuldige onderdanigheyt te kennen, hoedat hij 
suppliant genootsaekt wordt, om sigh doordesen bij uwe weledele gestrenge te moeten 
addresseren, als hoffheer van geseyden hoff tot Vaerwarck, ten fine om bij uwe weledele  gestrenge 
te bidden en te versoeken consent, om het hoffhorige goet Grijsen voor den tijt van twaelf jaeren 
ten behoeve van Jan Brouwers en Megtelt Robbenhuys, eheluyden, en haere erffgenamen, te 
mogen beswaeren, vervolglijck te verbinden voor eene summa van driehondert guldens, welcke sij 
eheluyden aen hem suppliant en sijn vrouw Elsken'Boeinck sullen opschieten tot betalinge van 
schulden, waerin hij suppliant en sijn vrouw sijn geraekt door verscheydene versterven op den 
goede Grijsen voorgevallen, als anders, en voor welcke schulden hij suppliant met sijn vrouw alsoo 
staet geëxecuteert te worden doordien buyten opneminge van gelt niet in staet is, om die schulden 
te konnen betalen. Belovende binnen die twaelf jaeren het goet van dit verbant te vrijen, of anders 
nieuw consent ten fine van continuatie te ve te versoecken, 't  welck doende, 
 
Gerrit Grijsen. 
 
Pro vera copia, 
F.W. van Gelder, hoffrigter. 
 
 
Het versoek word genadig geaccordeert, mits dat den suppliant binnen den tijt van twaalf jaeren het 
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hofhorige goet Grijsen van die beswaren en te doene verbant sal hebben te libereren, offte bij gene 
liberatie nieuw consent en octroy uyt te wercken. Actum Zutphen, den 11 meert 1730. 
 
W. de Charon St.Germain. 
 
 
Actum, den 20. meert 1730,  sijn op den hofdagh tot Vaerwarck gecompareert voor den hofrigter 
doctor Gelder: Jan scholte Vaerwarck, Gerrit Grijsen, Lammert Elberinck en Roelof Egbertinck. 
Jan scholte te Vaerwarck versoekt nogmaels, dat in plaetse van sijn naem, desselfs oudsten soons 
naeme magh worden aengetekent en denselven alsoo als hoffhorigh aengenomen. 
 
 
Actum coram doctor F.W. van Gelder, rigter van Vaerwarck, hoffgenoten: Jan scholte te Vaerwarck 
en Lammert Elberink  en Roeloff Egbertinck, op den hoff te Vaerwarck, den 20. meert 1730. 
 
Erschenen Gerrit Grijsen en Elsken Boeinck, eheluyden, tutore marito, en bekanden aen Jan 
Brouwers en Megtelt Robbenhuys, eheluyden, en haere erffgenamen, deugd en opregtlijck schuldig 
te wesen, de summa van driehondert guldens, 1 tot 20 stuyvers het stuck, deriverende en 
herkomende van opgenomen en aen haer comparanten wel voorgestrekte penningen. Belovende en 
aennemende sij comparanten die voornoemde 300 guldens  jaerlijx en alle jaer, a dato deses, te 
verrenten tegens 4 ten hondert, en sulx ter tijt der aflosse toe. Verbindende sij comparanten met 
kennisse en consent van den hoffheer voor de restitutie van die geseijde summa van 300 guldens 
en jaerlijx daer- 
van te verschijnen interesse haere personen, en wel specialijck mede het erve en goet Grijsen met 
sijn toebehoor, ten eynde de crediteuren in cas van misbetalinge sij daeraen kost en schadeloos 
sullen konnen en mogen verhalen na hofreghte. Sullende haer comparanten vrij staen, om dit capi 
tael jaerlijx te mogen opseggen, mits doende daervan een halfjaer voor den  verschijnsdagh de 
opsage bij het hoffgerigte te versoeken. Dogh sulx niet gedaen wordende, soo sullen de crediteuren 
volgens het verleende consent moeten afwagten den tijt van 12 jaeren, in welck laetste 12de jaer 
de crediteuren dit capitael sullen mogen en konnen opseggen, mits daervan alsdan doende te 
bevorens een halfjarige op sage voor verschijnsdagh. Versoekende sij comparanten, dat dese acte 
magh worden geprotocolleert en geregistreert. Desuper stipulando. Stipulati sunt. 
 
[n.b.: bovenstaande akte is geheel doorgehaald] 
 
Actum coram doctor F.W. van Gelder, hofrigter, hofgenoten: Roelof Egbertinck en Berent Elberinck, 
den 13. meert 1741 op den hof te Vaerwarck,  Jan Brouwers en bekande van tegenstaende obligatie 
una cum interesse, so en als die ten sijnen behoeve op den 20. meert 1730 ter summa van 300 
guldens in het hofhorig goet Grijsen gevestigt is door den hoog welgeboren heer Van Hekeren tot 
Kampfbeek betaelt te sijn    met versoek van roijement. 
Fiat roijement.    
Stipulatus est.   
         
 
Actum coram doctor F.W. van Gelder, rigter van Vaerwarck, hofgenoten: Jan scholte te Vaerwarck 
en Lammert Elberinck, den 15. may 1730. 
 
Erschenen Henrick Slotman, als oom en bloetmomber van sijn neeff Harmen Grijsen en presenteert 
desen, sijnen neeff Harmen Grijsen, ten eijnde denselven als hoffhorigh en vervolgens als erffvolger 
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van het hoffhorige goet Grijsen magh worden aengetekent, ten eijnde bij versterff altoost magh 
blijcken, hoedanigh dit hoffhorige goet moet vererven en versterven; verklarende hij comparant, dat 
Frederick Hoffmans tot laste van desselfs moeder, vervolgens mede tot laste van hem, Harmen 
Grijsen, heeft een obligatie of schult ad 200 guldens, welcke herkomstigh sijn van een schult welcke 
desselfs bestevader en bestemoeder Harmen en Enneken Grijsen en desselfs voorouders al hebben 
gemaekt gehadt. 
 
Het versoek word toegestaen, en den soon Harmen Grijsen als Hoffhorigh aengenomen. 
 
 
Anno 1730, den 18. september is wegens mijne lichamelijcke indispositie den hoffdagh 
waergenomen door den hofschulte, en sijn daerop gecompareert volgens berigt: Jan scholte te 
Vaerwarck en Gerrit Grijsen.  En heeft Elberinck versogt, dat sijn naeme mede mogte worden 
aengetekent. 
 
Staet van het vier voetige vee, soo op den 9. januari 1731 op Grijsen goet hebbe bevonden en 
aengetekent: 
                                      gl.    st. 
Een gust beest, getaxeert op:       11 -- 0  -- 
Een melckte koe, op:                16 -- 0  -- 
Een dragtige koe, op:               19 -- 0  -- 
Twee jarige kalveren, op:               9 -- 6  -- 
Twee kleinder kalveren, op:    5 -- 5  -- 
Een varcken, op:                        6 -- 0  -- 
Een olde merrie, op:                  11 -- 0  -- 
Nog een merrie van 4 jaer, op:      30 -- 0  -- 
En een vul omtrent een jaer, op:   8 --10  -- 
                                     ----------- 
                                     60 --15  -- 

                                    ----------- 
                                116 -- 1 -- 
                                    ======= 
 
Actum coram F.W. van Gelder, i.u.D. en rigter van den hoff tot Vaerwarck. Coorgenoten: Jan scholte 
te Vaerwarck en Roeloff  Egbertinck, den 5. meert 1731. 
En sijn op den hoffdagh gecompareert: Jan scholte te Vaerwarck, Roeloff Egbertinck en Gerrit 
Grijsen. Dogh Lammert Elberinck is absent en heeft excus versogt wegens sijne sware derden 
daegsche koortse, welcke hij desen dagh heeft gehadt. 
Ende is in den gerigte erschenen, den weledelen gestrengen heer Wilhelm de Charron St. Germain, 
hoffheer van den hoff te Vaerwarck, en versoghte, dat den hoffschulte Jan te Vaerwarck mogte 
worden geordonneert om sig te vervoegen bij Jan Cremer en Goossen Klein Vaerwarck, ten eynde 
om hun luyden te sommeren en aen te seggen, dat buyten eenigh vertrek sigh wederom als 
hoffhorigh met haer goet onder den hoff tot Vaerwarck sullen hebben te begeven en daeronder te 
vervoegen, sodanigh als sij luyden onder desen hoff tot Vaerwarck als hofhorigh met haer goet sijn 
geweest, ter oorsaeke, dat hij heer comparant in ervaringe is gekoomen, dat sij luyden sustineeren 
en voorgeven, als off sij quasi vero haer met haer goet vrij souden gekoft hebben en alsoo van de 
hofhorigheyt souden ontslagen wesen, daer nogtans sij luyden moeten weten, dat dusdane 
voorgegevene vrijlatinge is nul en kragteloos en na regte onbestendigh gemerckt, die vrijlatinge niet 
anders heeft konnen geschieden als met expres consent en believen van den leenheer, welcke 
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daertoe  nooyt sijn welbehagen heeft gegeven; met notificatie en waerschouwinge, dat bij geene 
datelijcke ondergewinge, van hun luy den, onder den hoff te Vaerwarck, hij heere comparant sal 
genootsaekt wesen, om hunluyden daertoe met regtelijcke middelen te obligeren, in hoedanen cas 
van verdere kosten ten eerlijksten word geprotesteert, met versoek van exploict per extractu 
protocolli en relatie van den hoffscholte om te strekken na regte. Alles onder expresse protest van 
kosten salaris. 
Fiat summatio ten fine als versogt, en sal den hoffschulte Jan te Vaerwarck dese na behooren 
exploicteren en daervan relateren ten protocolle. 
 
En is ook in den gerigte erschenen Jan scholte te Vaerwarck, en heeft nogmaels geïnhereert  sijn 
versoek, ten eynde den hoffheer gunstelijck aen hem mogte accorderen, dat sijn soon Esken te 
Vaerwarck in plaetse van hem comparant als hoffhorigh mogte worden aengetekent en 
aengenomen, stellende hij comparant wegens sijn aenstaende versterf, sulken sterftval tot directie 
van den hoffheer. Het versoek word aen den comparant gunstelijck toegestaen, onder conditie 
nogtans, dat Esken te Vaerwarck den gewoonlijcken eet van getrouwigheyt sal hebben af te leggen 
aen den hoffrigter doctor Gelder. 
Prestitit Esken te Vaerwarck juramentum fidelitatis. 
 
 
Actum coram F.W. van Gelder, der regten doctor, rigter van den hoff tot Vaerwarck. hoffgenoten: 
Esken scholte te Vaerwarck en Lammert Elberinck, den 17. september 1731. 
En sijn op desen hoffdagh voor den hoffrigter gecompareert die twee gemelte personen, nevens 
Gerrit Grijsen. 
En is daerop na gedaene omvrage, off ook ymant aen het hoffgerigte yts te doen hadde, voor 
antwoord bekoomen van neen. En waerop de bancke dan alsoo is gescheyden en opgebrooken. 
 
 
Actum coram F.W. van Gelder, i.u.D. en righter van den hoff tot Vaerwarck; hoffgenoten: scholte 
Esken te Vaerwarck en Lammert Elberinck, op den hoff tot Vaerwarck, den 24. meert 1732. 
En sijn daerop voor den hofrigter gecompareert: Esken scholte te Vaerwarck, Lammert Elberinck, 
Gerrit Grijsen en Roeloff Egbertinck. 
 
 
Actum coram F.W. van Gelder, i.u.D. en rigter van den hoff tot Vaerwarck. hoffgenoten: scholte 
Esken te Vaerwarck, Lammert Elberinck en Gerrit Grijsen, den 15. september 1732. 
En sijn alsoo te samen gecompareert, dogh Gerrit Grijsen heeft versogt, dat wegens sijn schulden 
mogte geholpen worden, alsoo anders noot en schade bij executie soude moeten lijden. 
 
 
Op den 16. meert 1733,  actum coram F.W. van Gelder, i.u.D. en rigter van den hoff tot Vaerwarck, 
hoffgenooten: den scholte Esken te Vaerwark en Lammert Elberinck. 
En sijn op den hoffdagh gecompareert: Esken scholte te Vaerwarck, Lammert Elberinck,  Roeloff 
Egbertinck en Gerrit Grijsen. 
En nadat gevraegt was, off ook ymant yts aen 't hoffgerigte hadde te versoeken, soo is daervoor 
gecompareert de heer doctor Gerhard Vatebender, welcke in sijne qualiteit heeft gepresenteert 
volgende acte: 
 
[Hierbij in de kantlijn:] 
De inscriptie van 't actum is: Actum op den hoff tot Vaerwarck coram doctor F.W. van Gelder, 
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hoffrigter, hoffgenoten: den scholte Esken te Vaerwarck en Lammert Elberinck, den 16. meert 1733. 
 
Erschenen doctor Gerh. Vatebender in qualiteit als volmachtiger van den weledel gestrengen heer 
Wilhelm de Charon St. Germain, heer tot Vaerwarck, en versoght, dat den bouwman op Cremers 
plaetse in Mallum, Aelbert genaemt, als genieter van het dominium utile op het goet Cremer, na stijl 
van desen hoffgerighte magh worden gesummeert ad prestandum den hofhorigen plight die soo den 
hoff als den hoffheer van Vaerwarck van hem sijn competerende, en inval van onverhoopte 
verweygeringe, voor desen edelen hoffgerigte van Vaerwarck mag worden geciteert tegens den 
aenstaenden eersten ordinaris gerigtsdagh, die wesen sal den 21. september deses jaers 
aenstaende, ten eynde om alsdan aldaer te sien overleggen alsodanen schriftelijcken eysch, 
aenspraek en conclusie als hij comparant qualitate qua tegens hem sal willen doen en nemen om 
sigh wederom als hoffhorigh met sijn goet onder desen hoff tot Vaerwarck te gedragen en 
daeronder te vervoegen, en wel sodanigh, als hij onder desen hoff tot Vaerwarck als hoffhorigh met 
sijn hoffhorige goet is verpligt, ter oorsaeke comparants heer principael in ervaringe is gekoomen, 
dat hij susteneert en voorgeeft, als off hij quasi vero van de hoffhorigheyt soude wesen ontslagen, 
het welcke niet heeft kunnen geschieden als met expres consent en believen van den leenheer, 
welcke daertoe nooyt sijn welbehagen heeft gegeven, oversulx dat sal worden verstaen, dat die 
pretense vrijlatinge is nul, kragteloos en van geener waerde en ook na regte onbestendigh. Met 
versoek, dat dese citatie door den hofschulte te Vaerwarck aen desen Kremer na behooren op sijn 
goet magh worden geëxploicteert en daervan gerelateert, cum expensis. 
 
Fiat summatio en in eventum citatio tegens den versogten dagh. En word den hofschulte gelast dese 
na behooren te exploicteren en daervan te relateren. 
 
[In de linker kantlijn wordt vermeld:] 
Den hoffschulte Esken te Vaerwarck relateert, dat hij op den 27 meert 1733 het extract van dese 
tegenstaende acte heeft geinsinueert en ter hant gestelt aen Aelbert Cremer. 
 
 
Actum op den hoff tot Vaerwarck, coram doctor F.W. van Gelder, hofrigter; hoffgenoten: den 
scholte Esken te Vaerwarck en Lammert Elberinck, den 16 meert 1733. 
Erschenen doctor Gerhard Vatebender in qualiteit als gevolmachtigde van den weledelen gestrengen 
heer Wilhelm de Charon St. Germain, heer tot Vaerwarck, en versogt, dat den bouwman op Kleine 
Vaerwarck, Goossen genaemt, als genieter van het dominium utile op het goedt Kleine Vaerwarck, 
na stijl van desen hoffgerigte magh worden gesummeert ad prestandum den hoffhorigen pligt die 
soo den hoff als den hoffheer van Vaerwarck van hem sijn competerende, en inval van onverhoopte 
verweygeringe voor desen edelen hoffgerigte van Vaerwarck mag worden geciteert tegens den 
aenstaenden eersten ordinaris gerigtsdagh, die wesen sal den 21 september aenstaende, ten eynde 
om alsdan aldaer te sien overleggen alsodanen schriftelijcken eysch, aenspraek en conclusie, als hij 
comparant qualitate qua  tegens hem sal willen doen en nemen, om sigh wederom als hoffhorigh 
met sijn goet onder desen hoff tot Vaerwarck te gedragen en daeronder te vervoegen, en wel 
sodanigh, als hij onder desen hoff tot Vaerwarck als hoffhorigh met sijn hoffhorige goet is verpligt, 
ter oorsaeke comparants heer principael in ervaringe is gekoomen, dat hij sustineert en voorgeeft, 
als off hij quasi vero van de hoffhorigheyt soude wesen ontslagen, het welcke niet heeft kunnen 
geschieden als met expres consent en believen van den leenheer welcke daertoe nooijt sijn 
welbehagen heeft gegeven, oversulx dat sal worden verstaen, dat die pretense vrijlatinge is nul, 
kragteloos en van gener waerde, en ook na regten onbestendigh. Met versoek, dat dese citatie door 
den hofscholte te Vaerwarck aen desen Kleyn Vaerwarck na behoren op sijn goet magh worden 
geëxploicteert, en daervan gerelateert cum expensis etc.. 
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Fiat summatio en in eventum citatie tegens den versogten dagh. En word den hoffschulte gelast, 
dese na behooren te exploicteren en daervan te relateren. 
 
[In de linker kantlijn bij bovenstaande wordt vermeld:] 
Den hoffschulte Esken te Vaerwarck relateert, dat hij op den 27 meert 1733 het extract van dese 
tegenstaende acte heeft geïnsinueert en ter hant gestelt aen de vrouw van Goossen Kleyn 
Vaerwarck.  
 
 
Actum op den hoff tot Vaerwarck, coram doctor F.W. van Gelder, hofrigter; hofgenoten: den scholte 
Esken te Vaerwarck en Lammert Elberinck, den 16  meert 1733. 
Erschenen doctor Gerhard Vatebender, in qualiteit als gevolmachtigde van den weledelen 
gestrengen heer Wilhelm de Charon St. Germain, heer tot Vaerwarck, en versogt dat den bouwman 
op Ketterinck, Harmen genaemt, als genieter van het dominium utile op het goet Ketterink, na stijl 
van desen hoffgerighte magh worden gesommeert ad prestandum den hoffhorigen plight, die soo 
den hoff als den hoffheer van Vaerwarck van hem sijn competerende, en in val van onverhoopte 
verweygeringe, voor desen edelen hoffgerigte van Vaerwarck mag worden geciteert tegens den 
aenstaenden eersten ordinaris gerigtsdagh, die wesen sal, den 21. september aenstaende, ten 
eynde om alsdan aldaer te sien overleggen alsodanen schriftelijcken eijsch, aenspraek en 
conclusie,als hij comparant qualitate qua tegens hem sal willen doen en nemen, om sigh wederom 
als hoffhorigh met sijn goet onder desen hoff tot Vaerwarck te gedragen, en daeronder te 
vervoegen, en wel sodanigh, als hij onder desen hoff tot Vaerwarck als hoffhorigh met sijn 
hoffhorige goet is verpligt, ter oorsaeke comparants heer principael in ervaringe is gekoomen, dat 
hij sustineert en  voorgeeft, als off hij quasi vero van de hoffhorigheyt soude wesen ontslagen, het 
welcke niet heeft kunnen geschieden als met expres consent en believen van den leenheer, welcke 
daertoe nooyt sijn welbehagen heeft gegeven, oversulx dat sal worden verstaen, dat die pretense 
vrijlatinge is nul, kragteloos en van geener waerde, en oock na regten onbestendigh. Met versoek, 
dat dese citatie door den hofschulte te Vaerwarck aen desen Ketterinck na behooren op sijn goet 
magh worden geëxploicteert en daervan gerelateert, cum expensis etc., 
 
Fiat summatio en in eventum citatio, tegens den versogten dag. En word den hofschulte gelast, 
dese na behooren te exploicteren en daervan te relateren. 
 
[in de linker kantlijn:] 
Den hoffscholte Esken te Vaerwarck relateert, dat hij op den 26. meert 1733 het extract van dese 
tegenstaende acte aen de vrouw op Ketterinck heeft gepresenteert, en dat desselfs soon dieselve 
van hem heeft affgenomen, nagelesen en alsoo voor geïnsinueert ontfangen. 
En heeft Gerrit Grijsen doenmaels geseght voor het hoffgerigte, dat vastelijck hadde verhoopt, dat 
den hoffheer volgens sijne beloften hem soude geholpen hebben met gelt tot betalinge van 
schulden, waermede soo seer is beset en waervoor staet geãxecuteert te worden; versoekende 
nogmaels seer reverentelijck, dat daermede magh worden geholpen, alsoo andersints de gehele 
bouwerie in duygen sal vervallen. 
Dit versoek sal per extractum protocolli aen den hoffheer worden gecommuniceert. 
 
 
 
Actum coram doctor F.W. van Gelder, righter van den hoff tot Vaerwarck; hoffgenooten: den 
hoffscholte Esken te Vaerwarck en Lammert Elberinck, den 21 september 1733. 
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En sijn op desen hoffdagh  gecompareert: den hoffschulte Esken te Vaerwarck, Lammert Elberinck 
en Gerrit Grijsen. 
Erschenen den welgeboren heer W. Charon de St. Germain, heer van den hoff tot Vaerwarck, en 
exhibeert bij desen in hoc termino sijn welgefundeerde eijsch en aenspraek op en tegens Harmen 
Ketterinck als genieter van het dominium utile van het hoffhorige goet Ketterinck cum annexis, 
documentis sub litteris. a., b., c. tot n, incluis concluderende daerbij als 't eynders affwagtende 
daerop behoorlijcke comparitie en tegenhandelinge ... ..... wil men denselven van contumacie 
hebben geaccuseert en versogt proclama, ten fine en effecte als na regte en in cas van handelinge 
genoegsaeme cautie pro futuro judicato, cum expensis. 
Daerop erschenen Harmen Ketterinck, en versogte van de overgelegte schrifture copie, met een 
termijn aen die habite copie, sullende na bekominge van dien, deselve aen sijn lantheer presenteren 
en alsdan over de geeyschte cautie genoegen geven. 
En adverso: acoordeert die versogte copie en sal in terminp van handelinge die versogte cautie 
tegemoet sien. 
 
Erschenen den welgeboren heer W. de Charron de St. Germain, heer van den hoff tot Vaerwarck, en 
exhibeert bij desen in hoc termino, sijn welgefundeerden eysch en aenspraeck op en tegens den 
bouwman op Kleyn Vaerwarck, Goossen genaemt, als genieter van het dominium utile op het goedt 
Kleyn Vaerwarck, cum documentis sub lit. A., B. tot J. incluis, concluderende  daerbij,  als 't einders 
affwagtende daerop behoorlijcke comparitie en tegenhandelinge ... ..... wil men denselven van 
contumacie hebben geaccuseert, en versogt proclama, ten fine en effecte als na regte en, in cas van 
handelinge, genoegsaeme cautie pro futuro judicato, cum expensis. 
Terwijl het hoffgerighte is gebleken bij relatie van de gedane citatie, soo word het versogte 
proclama toegestaen. 
 
Vocatus non comparuit. 
 
Daerop erschenen den welgeboren heer W. Charon de St. Germain, als hoffheer van den hoff tot 
Vaerwarck, en versogte tegens den gemelten Goossen Kleyn Vaerwarck de tweede citatie, ten fine, 
om  op heden over 14 dagen alsnog alhier voor 't gerigte te doen en te handelen op en tegens die 
overgelegte aenspraeck off eysch.  
 
De tweede citatie word bij het hoffgerigte geaccordeert tegens den versogten tijt, des morgens om 
elf uyren. 
 
Erschenen den welgeboren heer W. Charon de St. Germain, als hoffheer van den hoff tot Vaerwarck, 
en exhibeert bij desen in hoc termino, sijn welgefundeerden eysch en aenspraek op en tegens den 
bouwman op Cremers plaetse in Mallum, Aelbert genaemt, als genieter van het dominium utile op 
het goet Cremer, cum documentis sub lit. a. tot k. incluis, concluderende daerbij als 't eynders 
affwagtende daerop vervolgens behoorlijcke comparitie en tegenhandelinge ... ....., wil men 
denselven van contumacie hebben geaccuseert, en versogt proclama, ten fine en effecte als na 
regte en, in cas van handelinge, genoegsaeme cautie pro futoro judicato, cum expensis. 
Terwijl het hoffgerigte is gebleken bij relatie van de gedane citatie, soo word het versogte proclama 
toegestaen.  
Vocatus non comparuit. 
 
Daerop erschenen den welgeboren heer W. Charon de St. Germain, als hoffheer van den hoff tot 
Vaerwarck, en versogte tegens den gemelten Aelbert Cremers, de tweede citatie, ten fine om op 
heden over 14 dagen alnog alhier voor 't hoffgerigte te compareren te doen en te handelen op en 



Protocol of hofboek van de Hof te Vaarwerk in Eibergen, 1722-1794 © B.H.M. te Vaarwerk 

 
 

22

tegens die overgelegte aenspraek off eysch, cum expensis. 
 
De tweede citatie word bij het hoffgerigte geaccordeert tegens den versogten tijt, des morgens om 
elff  uyren. 
 
En is in den hoffgerigte erschenen Gerrit Grijsen, en heeft bekent, dat den welgeboren heer W. 
Charon de St. Germain, hoffheer van den hoff tot Vaerwarck, aen hem comparant heeft verschooten 
en geleent, de summa van een hondert guldens tot afflossinge van een gelijcke summa, die Jan 
Brons aen hem comparant hadde geleent, op rekeninge van alsodane 200 guldens, als hij 
comparant aen denselven Brons verschult is. Belovende hij Comparant, dese hondert a dato deses 
en sulx ter tijt van afflosse, die jaerlijx sal geschieden ten wedersijden een halfjaer voor den 
verschijnsdagh de denunciatie verbindende alsoo voor de restitutie van dese 100 guldens en 
jaerlijxen interesse sijn persoon en het utile dominium van het goet Grijsen. Desuper stipulando. 
  
[in de linkermarge, bij de zaak Grijsen:] 
Fiat roijement, also het poten van de telgen en beswaer van 't goet blijft in staet. 
 
Stipulatus est. 
 
En terwijl het goet Grijsen  in een slegte staet is geraekt, so neemt hij Gerrit Grijsen ook aen, om 
jaerlijx het goet Grijsen te verbeteren, en op het goet van dien te pooten 15 goede en jonge eycken 
telgen ter dispositie en voordeele van welgemelten heer Charon. Daerop hanttastinge doende. 
 
Desuper stipulatus est. 
 
Terwijl den welgeboren heer W. Charon de St. Germain, als hoffheer van den hoff tot Vaerwarck 
etc., op heden tegens Goossen Kleyn Vaerwarck en Aelbert Cremer heeft overgeleght sijn eysch en 
aenspraek, met documenten bekleet, en dat deselve als genieters van het utile dominium van de 
respective goederen als Kleyn Vaerwarck en Cremers plaetse niet op heden sijn gecompareert off 
tegenhandelinge hebben gedaen, nemaer sig laten proclameren en dat sijn welgeboren tegen haer 
de tweede citatie heeft versoght die bij het hoffgerigte dan ook is geaccordeert tegens heden over 
14 dagen, sullende sijn den 5 october aenstaende, soo word den hoffscholte gelast dese tweede 
citatie aen haer te exploicteren en deselve citatie aen hunluyden werckstellig te maken, ten eynde 
alsdan alsnog voor het hoffgerighte op Vaerwarck te compareren, ten fine, om tegens den 
overleghten eysch en a aenspraek van sijn welgeboren te doen wat sij luyden daertegens mogten te 
doen en te handelen hebben. Signt. op den hoff tot Vaerwarck, den 21. september 1733. 
 
F.W. van Gelder, rigter van den hoff tot Vaerwarck. 
 
[in de linker kantlijn bij het voorgaande:] 
Den hoffschulte Esken te Vaerwarck relateert, dat hij op den 21 september deses jaers dese 
tegenstaende acte aen Goossen Kleyn Vaerwarck voor hoofft heeft geinsinueert en ter handt gestelt, 
ook denselven daerbij geciteert tegens den 5. october deses jaers 1733 om voor 't hoffgerigte op 
Vaerwarck alnog te compareren. Den hoffschulte Esken te Vaerwarck relateert, dat hij op den 21 
september deses jaers dese tegenstaende acte aen de vrouw van Aelbert Cremer heeft geinsinueert, 
welcke deselve in absentie van haer man ook heeft aengenomen en die de citatie dan ook mondlijck 
tegens .... ontfangen, dog gesegt, dat sij bij het hoffgerigte niets te doen hadden, en dat een 
vrijbrieff hadden van den graeff van Stirum.  
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In fidem, F.W. van Gelder, hoffrigter. 
 
 
Erschenen den welgeboren heer W. Charon de St. Germain, heer van den hoff tot Vaerwarck, en 
bekande in de beste en bestendigste forme regtens, geconstitueert en volmagtigh gemaekt te 
hebben, doende sulx kragt deses, den weledelen heer A. Bom, der regten doctor en burgemeester 
der stadt Groll, om alle sijnes comparants soo hebbende als toekomende saken tegens een yeweder, 
tam active quam passive,te vertreeden en waer te nemen en specialijck om voor desen edelen 
hoffgerigte de saken van hem comparant waer te nemen  tegens Harmen Ketterinck, Goossen Kleyn 
Vaerwarck en Aelbert Cremer, welcke voor het selve aldaer in regten sijn betrokken. 
Gevende ten dien eynde aen sijnen welgemelten, geconstitueerde generale en speciale last, maght 
en auctoriteit, om tegens die voorgemelte persoonen alles te mogen doen, voornemen, en laten, 
wat sijnen goeden raet sal koomen te gedragen, en den staet van saken eenigsints sal koomen te 
vereyschen en hij comparant selfs present wesende eenigsints soude konnen mogen off moeten 
doen, ook met dese expresse magt, om die saken tegens hunluyden ad sinen litis, sententi en 
executie incluis te mogen vervolgen. Alles onder belofte van ratihabitie, indemniteit, en wijders 
onder alle gewoonlijcken clausulen regtens.  
Desuper Stipulando.  
Stipulatus est. 
 
 
Actum coram doctor F.W. van Gelder, hoffrigter van den hoff tot Vaerwarck. Hoffgenoten: Esken 
scholte te Vaerwarck, Lammert Elberinck en Gerrit Grijsen, op den hoff  te Vaerwarck, den 5  
october 1733. 
 
Erschenen doctor A.H. Bom, in qualiteyt als volmachtiger van de heer Willem de Charron St. 
Germain, te kennen gevende, hoedanigh heden veertien dagen tegens Aelbert Cremer in cas van 
badinge heeft erholden het eerste proclama, vervolglijck versoght de tweede citatie, daerbij 
geëyscht prestatie van cautie pro futuro judicato, die men bij dese is inhererende, welke citatie, 
uytwijsens relatie van den hoffscholte, teste protocollo, ook na behooren is geëxploicteert, soo 
stonde en wagtede alnu den comparant aff behoorlijcke purge val contumacie en sulx voorgegaen 
sijnde tegenhandeling si velit sin sceut[??] tot de tweede proclama, contenderende ten fine als na 
regten. Met vorder versoek van decreet van desen edelen gerigte, waerbij dien gecontumacieerden 
alnog voor de dermael magh worden geciteert, tegens huyden over veertien dagen, om alsdan te 
doen en te handelen soo en als te rade sal worden, onder protest van kosten, salvis. 
 
Vocatus comparuit sed nihil egit, dogh is Jan Swerinck bij het gerigte gecompareert, en heeft twee 
papieren gepresenteert, welcke den hoffrighter in presentie van het hoffgerigte heeft gelesen, en 
gevraegt off deselve gerigtelijck overgaff. Daerop tot antwoord ontfangen, dat hij deselve ten fine 
van lecture maer overleyde, sonder daervan protocollatie off registrature te willen hebben. 
Waerop het hoffgerighte dan heeft moeten verstaen, dat dien handel informeel was, en dat daerom 
heeft resolveren moeten tot de derde citatie, waertoe den hoffschulte ook ordre is gegeven, sijnde 
de gepresenteerde stukken aen sijde van hem Aelbert Kremer, op de tafel blijven liggen,  alsoo 
deselve niemant heeft willen aenvaerden, veel min, dat deselve gerigtelijck overgegeven souden 
wesen, waerom het versogte proclama gelijck ook de derde citatie word geaccordeert tegens heden 
over veertien dagen, sullende sijn den 19. deses maents october. 
 
In fidem, en word den hoffschulte gelast dese na behoren te exploicteren, en daervan te relateren, 
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F.W. van Gelder, hoffrigter van den hoff tot Vaerwarck. 
 
[In de linkermarge bij het voorgaande:] 
Den hoffschulte relateert van het gedane proclama en dat hij op den 5 october deses maents aen 
Aelbert Cremer dese tegenstaende acte voor hoofft heeft geinsinueert en ter hant gestelt, ook hem 
daerbij geciteert en dat hij deselve heeft aengenomen. 
 
 
Actum coram doctor F.W. van  Gelder, hoffrigter van den hoff tot Vaerwarck; hoffgenoten: Esken 
scholte te Vaerwarck, Lammert Elberinck en Gerrit Grijsen, op den hoff te Vaerwarck, den 5 october 
1733  
Erschenen Doctor A.H. Bom, in qualiteyt als gevolmachtigde van de heer W. de Charon St. Germain, 
te kennen gevende, hoedanigh heden veertien dagen tegen Goossen Kleyn Vaerwarck in cas van 
badinge heeft erholden het eerste proclama, vervolglijck versogt de tweede citatie, daerbij geëyscht 
prestatie van cautie pro futuro judicato, die men bij desen is inhererende, welcke citatie uytwijsens 
relatie van de hoffschulte, teste protocollo, ook na behooren is geëxploicteert, soo stonde en 
wagtede alnu de comparant aff, behoorlijcke purge van contumacie, en sulx voorgegaen sijnde 
tegenhandelinge, si velit sin s..u., den selven van contumacie alwederom accuserende, en tot de 
tweede proclama contenderende, ten fine, als na regten, met verder versoek van decreet van desen 
edelen gerigte, waerbij dien gecontumaceerden alnogh voor de derdemael magh worden geciteert 
tegens huyden over veerthien dagen, om alsdan te doen en te handelen, soo en als te rade sal 
worden, onder protest van kosten. 
 
[Hierbij in de marge:] 
Den hoffschulte Esken te Vaerwarck relateert van het 2de gedane proclama. 
 
Goossen Kleyn Vaerwarck is niet gecompareert, en is daerom toegestaen, het proclama, alsmede de 
derde citatie tegens huyden over veertien dagen, sullende sijn den 19 deses maents october. En 
word den hoffschulte gelast, dese na behooren te  exploicteren en daervan te relateren. 
 
[Hierbij in de linkermarge:] 
Den hoffschulte Esken te Vaerwarck relateert, dat hij op den 5. october 1733 dese tegenstaende 
acte aen Goossen Kleyn Vaerwarck heeft geinsinueert, hem daerbij geciteert tegens den 19. 
october, en dat hij deselve ook heeft aengenomen. 
Lammert Elberinck seght, dat hij telkens de gerigtsdagen van desen hoff tot Vaerwarck niet kan 
waernemen, sijn eygen saken daerom versuymen, en dat hij alsoo dienvolgens voor sijne presentie 
en vacatie moet betaelt worden, waerom dit aen een edelen hoffgerigte wil hebben gepresenteert, 
sijnde anders vaerdigh en verpligt om de ordinaire hoffdagen na ouder gewoonte waer te nemen en 
te respicieren. 
 
Doctor A.H. Bom, als gevolmachtigde, sal hiervan aen desselfs principael, de heer Charon, als 
hoffheer ten eersten kennisse geven. 
 
 
Actum coram doctor F.W. van Gelder, hoffrigter van den hoff tot Vaerwarck; hoffgenoten: den 
scholte Esken te Vaerwarck, Lammert Ekberinck en Gerrit Grijsen, op den hoff tot Vaerwarck, den 
19. october 1733. 
Erschenen doctor Arnold Henrick Bom, in qualiteyt als gevolmachtigde van de heer Wilhelm de 
Charron St. Germain, en repeteert en inhereert tegens Goossen Kleyn Vaerwarck sijne twee 
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erholdene proclamata en drie successive gedaene citatien, uytwijsens relatie van den hoffscholte, 
ten protocolle ervintelijck, ter gevolge van welcke soo stonde en wagtede den comparant al nu op 
heden in termino aff purge, van contumacie, en in cas van handelinge vooraff prestatie van cautie 
pro futuro judicato, bij manquement van dien tot het derde proclama concluderende, met versoek 
van decreet van desen edelen hoffgerigte, waerbij den gecontumaceerden alnu velligh en van alle 
exceptien declinatoir, dilatoir en peremtoir, voorts van alle andere wehren en defentien van regte sal 
sijn verstoken, onder protest van kosten, en versoek, dat dit weledele hoffgerigte met assumptie 
van twee onpartijdige regtsgeleerden in desen mag gelieven te verstaen wat regtens en dat te dien 
eynde, een dagh van collatie en obligatie der actens, pro ut .ac.nt magh worden gepretigeert en 
aengestelt om in desen te vernemen quid juris, alles onder protest van kosten, en versoek, dat dogh 
op de overgelegte stukken goet en regtlijck magh worden geattendeert, alsoo het selve hem 
comparant bij desen als sijn intendit cum annexis is dienende en daerom alnogh als in het begin 
voor overgelght wil gehouden hebben. Alles met eysch van kosten. Salvis. 
 
Vermits het Hoffgerigte is gebleken van de derde gedaene citatie, en dat Goossen Kleyn Vaerwarck 
sigh alhier ter bancke niet laet sien, soo word het derde proclama toegestaen. 
 
Vocatus non comparuit. 
 
En word den dagh tot collatie en ablegatie van stukken aengestelt tegens den 12. november 
aenstaende. 
 
[in de linkermarge staat het doorgehaalde, en daarom bijna onleesbare relaas van de hofscholte.] 
 
 
Actum als voren, den 19. october 1733. 
Erschenen doctor Arnold Henrick Bom, in qualiteit als gevolmachtigde van de heer Wilhelm de 
Charron St. Germain, repeteert en inhereert tegens Aelbert Cremer sijne twee erholdene proclamata 
en drie successive gedaene citatien, uytwijsens relatie van den hoffschulte ten protocolle ervintlijck. 
Ter gevolge van welcke, soo stonde en wagtede den comparant alnu op heden in termino aff purge 
van contumacie en in cas van handelinge vooraff prestatie van cautie pro futoro judicato, bij 
manquement van dien tot het derde proclama contenderende, met versoek van decreet van desen 
weledelen hoffgerigte, waerbij den gecontumaceerden alnu velligh en van alle exceptien declinatoir, 
dilatoir en peremtoir, voorts alle andere wehren en defensien van reghte sal sijn verstoken, onder 
protest van kosten en versoek, dat dit weledele hoffgerigte met assumptie van twee onpartijdige 
regtsgeleerden in desen magh gelieven te verstaen wat regtens, en dat te dien eynde een dagh tot 
collatie en ablegatie der acten, prout jacent, magh worden gepresigeert en aengestelt om in desen 
te vernemen quid juris. Alles onder protest van kosten en versoek, dat dog op de overgelegte 
stukken goet en regtlijck mag worden geattendeert, alsoo deselve hem comparant bij desen als sijn 
intendit, cum annexis, sijn dienende en daerom alnogh, als in het begin, voor overgeleght wil 
gehouden hebben. Alles met eysch van kosten. Salvis. 
 
[Bij bovenstaande in de linkermarge:] 
Den hofschulte relateert, dat hij dese tegenstaende acte aen Aelbert Cremer heeft geinsinueert op 
den 19. october 1733. 
 
Vermits het hoffgerigte is gebleken van de derde gedane citatie, en dat Aelbert Cremer sigh alhier 
ter bancke niet laet sien, soo word het derde proclama  toegestaen. 
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Vocatus non comparuit. 
 
En word den dagh tot collatie en ablegatie van stukken aengestelt tegens den 12 november 
aenstaende. 
 
En is in den hoffgerigte erschenen Lammert Elberinck, en seght, dat hij dagelijx alhier niet kan 
compareren, en dat daervoor betaelt moet wesen. Den gevolmachtigde van de heer Charon sal 
hiervan ten eersten kennisse geven. 
 
 
Actum coram doctor F.W. van Gelder, rigter van Vaerwarck. Hoffgenoten: scholte Esken te 
Vaerwarck en Lammert Elberinck, den 2 november 1733. 
Erschenen doctor A.H. Bom, in qualiteit als gevolmachtigde van de heer W. Charron de St. Germain, 
heer van Vaerwarck, te kennen gevende, hoedat hij comparant qualitate qua op den 21 september 
laetstleden, tegens Harmen bouwman op Ketterinck, alhier heeft gedient en overgelegt desersijds 
welgefundeerden eysch, aenspraek en conclusie cum annexis, daerbij geeyscht prestatie van cautie 
pro futuro judicato, relatio tot het protcoll, waerop gedaegde dan is gecompareert en copie van de 
overgelegte stukken heeft versogt, met een termijn, welck een en ander dan ook aen hem is 
geaccordeert, ja selfs heeft hij aengenomen om in termino wegens de geëeyschte cautie genoegen 
te geven. Ter gevolge van welcke hij comparant qualitate qua  alnu in termino van den gedaegde is 
affwagtende comparitie, inbrenginge van behoorlijcke contrahandelinge. Voorts cautie pro futuro 
judicato, bij manquement van dien, denselve accuserende van contumacie. Met versoek van 
proclama, ten fine en effecte als na reghte, en onder expresse protest en eysch van kosten. Salvis. 
 
Terwijl het hoffgerigte is gebleken van de eerste gedaene citatie, en dat Harmen Ketterinck op den 
21. september laetstleden alhier is gecompareert, en van die tegens hem overgelegte stukken, copie 
en termijn heeft versoght, en dat den hoffrigter door den hoffschulte aen desen Ketterinck heeft 
laten seggen, dat hij konde komen om de copie der stukken tegen betalinge aff te halen, en dat hij 
sulx niet heeft gedaen, dog geseght, op den 21 september vorens gemelt, dat hij daervan aen sijn 
lantheer kennisse off presentatie wilde geven, 't welk hij misschien niet gedaen hebbende, soo word 
het versogte proclama tot heden over 14 dagen in staet gehouden, en den hoffschulte 
gelast,hiervan alnogh aen desen Harmen Ketterinck, ten allen overvloet kennisse te geven, sullende 
alsdan op dien tijt omtrent het versogte proclama gedisponeert worden en sal den hoffschulte 
hiervan relateren, en het extract van dese instantie aen denselven ter hant stellen.  
 
 
Actum op den hoff tot Vaerwarck coram doctor F.W. van Gelder, rigter van dien hoff. Hoffgenoten: 
Esken scholte te Vaerwarck en Lammert Elberinck, den 12. november 1733. 
 
Erschenen doctor A.H. Bom, in qualiteit als gevolmachtigde van den heer W. Charon St. Germain, 
hoffheer van desen hoff tot Vaerwarck. Te kennen gevende, hoedat den hoffschulte Esken te 
Vaerwarck alhier op heden aen het hoffgerigte heeft bekent gemaekt, alsdat op aenstaende 
maendagh, na ouder gewoonte, bij schulte tot Geesteren moet tracteren de persoonen, welcke het 
cooren uijt dese heerlijckheyt met haere wagens en paerden na Vreeden moeten brengen aen het 
Capittel aldaer, en dat die menschen daertoe versogt en gebadet sijn, oversulx op aenstaende 
maendagh het hoffgerigte niet sal hebben kunnen sitten over de saeke van comparants principael 
contra Harmen Ketterinck, weshalven hij comparant qualitate qua  versoekt dilay in die sake voor 
den tijt van 14 dagen, gerekent van aenstaende maendagh over 14 dagen, sullende alsdan den 30. 
deses maents november en sulx om voorverhaelde reden, en dat daervan per extractum protocolli 
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aen Harmen Ketterinck insinuatie tot desselfs naright magh worden gegeven. 
Om geallegeerde reden word het versogte dilay geaccordeert en sal den hoffschulte het extract van 
dit versoek aen Harmen Ketterinck tot sijn narigt insinueren. 
 
[in de linkermarge bij bovenstaande;] 
Den hoffschulte Esken te Vaerwarck relateert, dat hij op den 12 november deses jaers dese 
tegenstaende acte off het extract van dien heeft geïnsinueert en ter hant gestelt aen de vrouw van 
Harmen Ketterinck, welcke deselve ook heeft na haer genomen en ontfangende, seggende, dat haer 
man te velde was. 
 
 
Actum als voren. 
Erschenen doctor A.H. Bom, in qualiteit als gevolmachtigde van de heer W. Charon de St.Germain, 
heer van den hoff tot Vaerwarck, en seght, hoedat bij desen edelen hoffgerigte tegens heden is 
aengestelt een dagh tot collatie en ablegatie der actens in saken van comparants heer principael 
impetrant ter eenre, op en tegens Goossen Kleyn Vaerwarck en Aelbert Cremer, gedaegdens en 
gecontumaceerdens ter ander sijde. Soo versogte den comparant qualitate qua, dat daermede moge 
worden vervaeren, in contumaciam, dan ook een ordeldrager genomineert, dogh dat de met de 
affsendinge der stukken moge worden gedilayert tot den 30 deses maents october, ten eynde 
comparant qualitate qua daervan aen sijn principael kennisse magh geven, onder protest en eysch 
van kosten.  
De versogte collatie en ablegatie van actens tegen Goossen Kleyn Vaerwarck en AelbertCremer word 
in conformiteit van 't gerigtsdecreet toegestaen. 
En heeft het hoffgerigte tot ordeldrager in saken van Goossen Kleyn Vaerwarck genomineert: Derck 
ter Braek. En in saken van Aelbert Cremer, den oudt-burgemeester Aelbert Moijderman tot Borculoo. 
En sullen de gesloten stukken soo lange bij het protocoll verblijven tot den 30 november deses 
maents. 
 
 
Actum op den hoff tot Vaerwarck, coram doctor F.W. van Gelder, rigter van dien hoff. Hoffgenoten: 
Esken scholte te Vaerwarck, Lammert Elberinck en Gerrit Grijsen, den 30 november 1733. 
Erschenen doctor A.H. Bom, in qualiteit als gevolmachtigde van de heer W. Charon de St. Germain, 
heer van den hof tot Vaerwarck, etc., en wil bij desen hebben geïnhereert en gerepeteert sijn 
ge....eerde van den 2den deses maents november, waerbij hij comparant qualitate qua tegens 
Harmen, bouwman op Ketterinck, heeft geiïnsteert tot het eerste proclama. Dogh terwijl bij decreet 
van desen edelen hoffgerigte hetselve in suspenso off in staet is gehouden tot op heden den 30 
deses maents, relatio tot het protocoll, en waervan ook bij relatie van den hofschulte sal konnen 
consteren, so stonde en wagtede ter gevolge van dien, den comparant qualitate qua alnu in hoc 
termino, continuato van denselven Harmen Ketterinck, off behoorlijcke comparitie en 
tegenhandelinge op en tegens die stukken in dato den 21 september laetstleden tegen hem alhier 
overgelegt, sin ..... denselven van contumacie alnogh accusserende en tegens hem proclama 
versoekende, ten fine, als vorens versoght, cum expensis. Salvis. 
 
Doctor Bom, in qualiteit als voren, seght, hoedat bij dit edele hoffgerigte op den 12 deses maents 
november in saken van comparants heer principael impetrant ter eenre, op en tegens Goossen 
Kleyn Vaerwarck, gedaegde en gecontumaceerde ter andere sijde, is aengestelt den dagh tot collatie 
 en ablegatie der actens, edogh, dat den dagh is gesuceheert tot afsendinge der selver om reden tot 
op heden sijnde den 30 deses. Soo versogte dienvolgens den Comparant in hoc termino continuato, 
dat met de affsendinge moge worden voortgevaren, ten fine en effecte, als regtens, onder protest 
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van kosten. 
 
Conceditus. 
 
Doctor Bom, in qualiteit als voren, seght, hoedat bij dit edele hoffgerigte op den 12 deses maents 
november in saken van comparants heer principael impetrant ter eenre, op en tegens Aelbert 
Cremer, gedaegde en gecontumaceerde ter andere sijde, is aengestelt den dagh tot collatie en 
ablegatie der actens, edogh, dat den dagh is gesurcheert tot afsendinge derselver om reden tot op 
heden sijnde den 30 deses, soo versogte dienvolgens den Comparant, in hoc termino continuato, 
dat met de afsendinge moge worden voortgevaren, ten fine en effecte, als regtens, onder protest 
van kosten. 
 
Conceditus. 
 
Terwijl het hoffgerigte bij relatie van den hoffschulte Esken te Vaerwarck is gebleken, dat hij aen de 
vrouw van Harmen Ketterinck op den 12 november 1733 heeft geïnsinueert en ter hant gestelt, het 
extract off acte, waerbij de heer  doctor Bom qq. om geallegeerde reden dilay tegens denselven tot 
op heden heeft versoght. Soo word het versogte proclama tegens hem Harmen Ketterinck 
toegestaen en bij het hoffgerigte verleent. 
 
Vocatus non comparuit. 
 
Erschenen doctor Bom, in qualiteit als voren, en versoekt, dat ten allen overvloet aen hem magh 
worden verleent de tweede citatie tegens Harmen Ketterinck, en sulx, terwijl hij alhier niet erschijnt 
en sigh heeft laten proclameren, ten fine, om alnogh tegens heden over 14 dagen alhier te 
compareren, ten eynde, om alsdan op die tegens hem overgelegte stukken te doen en te handelen 
soo en als te rade sal worden. 
 
Fiat citatio tegens den 14. december aenstaende, en sal den hoffschulte daervan exploict doen en 
relateren. 
 
 
Actum op den hoff tot Vaerwarck, coram doctor F.W. van Gelder, hoffrigter, hoffgenoten: Esken 
scholte te Vaerwarck en Lammert Elberinck, den 14  december 1733. 
 
Erschenen doctor A.H. Bom, in qualiteit als gevolmachtigde van den welgeboren heer  W. Charron 
de St. Germain, heer van Vaerwarck, te kennen gevende, hoedanigh heden 14 dagen in cas van 
badinge op en tegens den bouwman Harmen op Ketterinck, erholden heeft het eerste proclama, en 
vervolglijck versoght de tweede citatie, dewelcke ook na behooren door den hoffscholte, teste 
protocollo, is geëxploicteert. Ter gevolge van welcke, soo stonde en wagte den comparant pred. qq. 
 alnogh aff purge van contumacie, en sulx voor gegaen sijnde, behoorlijck comparitie en 
tegenhandelinge sin secus tot het tweede proclama, contenderende ten fine en effecte als na regte, 
onder expressen eijsch van kosten. Salvis. 
 
[Bij bovenstaande in de linkermarge:] 
Den hofschulte Esken te Vaerwarck relateert, dat hij op den 30 november deses jaers 1733, aen 
Harmen Ketterinck heeft geïnsinueert het extract van die tweede citatie als de heer doctor Bom qq. 
op den geseyden 30 november voor het hoffgerigte op Vaerwarck tegens hem heeft versogt, en dat 
hij, scholte, hem daerbij ook heeft geciteert om op den 14 december deses jaers daervoor alnog te 
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erschijnen. 
 
Vermits het hoffgerigte uyt de relatie van den hofschulte Esken te Vaerwarck, is gebleken van die 
tweede gedaene citatie aen Harmen Ketterinck, soo word het versogte tweede proclama toegestaen. 
 
Doctor A.H. Bom q.q., vermits hij gene comparitie van den gedaegde is vernemende, versoekt, dat 
den gemelten Harmen Ketterinck voor de derde en laetste mael magh worden geciteert tegens den 
naestkomenden gerigtsdagh, sullende sijn na de aenstaende vacantie van Kersmis, op en tegens 
den 5 april des aenstaenden jaers 1734, om alsdan alnogh op en tegens die tegens hem alhier 
overgelegte stukken te doen en te ondernemen wat te rade sal worden, onder protest en expressen 
ey sch van kosten. Salvis. 
 
De versogte derde citatie word bij het hoffgerigte toegestaen tegens den 5 april 1734, en word den 
hoffschulte gelast, dese citatie na behooren te exploicteren en daervan te relateren. 
 
 
Op den 5 april 1734 heeft den hofschulte in mijne absentie den hofdag op Vaerwarck [waer-] 
genomen, en sijn daerop na 't regt van den hoff en oude gewoonte gecompareert: Esken Scholte te 
Vaerwarck, Lammert Elberinck, Roeloff Egbertinck, en Gerrit Grijsen. 
 
 
Actum op den hoff te Vaerwarck voor doctor Gelder als hoffrigter. Hoffgenoten: scholte Esken te 
Vaerwarck en Lammert Elberinck en Gerrit Grijsen, den 20 september 1734. 
Sijn op den Hofdagh gecompareert: Esken scholte te Vaerwarck, Lammert Elberinck en Gerrit 
Grijsen. Erschenen doctor A.H. Bom, in qualiteyt als gevolmachtigde van de heer W. Charon de St. 
Germain, heer van den hoff tot Vaerwarck, en geeft te kennen, hoedat den ordeldrager Derck ter 
Braek, alhier ten hoffgerigte heeft gepresenteert en overgegeven besloten papieren, sijnde de 
proces acten met de geschepte sententie in saken van comparants heer principael en Goossen, 
bouwman op Kleyn Vaerwarck, weshalven den comparant q.q. versogte, dat Goossen Kleyn 
Vaerwarck magh worden geciteert tegens den 11. des aenstaenden maents october, sijnde 
maendagh om des morgens om 11 uyren voor desen edelen hoffgerigte te compareren, ten fine, om 
alsdan aldaer te sien openen die voorgemelte proces acten, vervolgens die daerover geschepte 
sententie te hooren pronuntieeren, versoekende, dat hiervan insinuatie per extractum aen geseyden 
Goossen Kleyn Vaerwarck door den hoffschulte magh worden gedaen, en daervan gerelateert so en 
als sulx na stijl van dese bancke gebruycklijck is. Alles met eysch van kosten. 
 
Fiat citatio, ten fine als versoght. 
 
[in de linker marge bij het vorenstaande:] 
Den hofschulte Esken te Vaerwarck relateert, dat hij op den 25. september 1734 in absentie van 
Goossen Kleyn Vaerwarck, het extract van dese tegenstaende acte heeft geinsinueert aen desselfs 
huysvrouw, en dat de vrouw deselve heeft aengenomen, gelijck ook die daerbij vervatte citatie aen 
haeren man. 
 
 
Actum op den hoff tot Vaerwarck, voor den hofrigter Doctor F.W. van Gelder. Hofgenoten: Esken 
scholte te Vaerwarck, Lammert Elberinck en Gerrit Grijsen, den 11 october 1734. 
Erschenen doctor A.H. Bom, in qualiteit als gevolmachtigde van de heer W. Charon de St. Germain, 
heer van Vaerwarck, te kennen gevende, hoedat hij comparant q.q. op den 20. september 1734 
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alhier heeft versogt, citatie tegens Goossen Kleyn Vaerwarck, om op heden voor desen edelen 
hofgerigte te compareren, ten fine, om te sien openen de procesacten in saken van comparants 
principael tegen derselven; dan ook om te hooren pronuncieren die geschepte sententie daerin 
liggende, en terwijl den hofschulte Esken te Vaerwarck op den 25. september 1734 die citatie in 
absentie van denselven aen sijn vrouw heeft geëxploicteert, teste protocollo, soo stonde en 
afwagtede hij comparant qq. van den geciteerde Goossen Kleyn Vaerwarck aff, comparitie siu seeus 
denselven van contumacie accuserende, en tegens hem proclama versoekende, met versoek, dat bij 
gene comparitie van denselven, de stukken in contimaciam mogen worden geopent, en die 
geschepte sententie gepronuncieert. Alles met eysch van kosten.  
Terwijl het hoffgerighte is gebleken van die gedane citatie, en dat het hoffgerigte niet verneemt van 
 comparitie des geciteerdens Goossen Kleyn Vaerwarck, soo word het versogte proclama toegestaen 
en den hofscholte gelast het selve te doen. 
 
Vocatus non comparuit. En heeft den hoffschulte ook van het gedane proclama gerelateert. 
 
Waerop dan ook de procesacten sijn geopent, en die daerin liggende sententie is gepronuntieert. 
 
 
Copia sententie. 
 
[links in de kantlijn bij onderstaande:] 
Pronuntiatum op den hoff tot Vaerwarck, den 11. october 1734. In fidem, F.W. van Gelder, 
hofrigter. 
 
In saken contumacieel voor dese edelen hofgerigte van Vaerwerck ongedecideert hangende tussen 
de heer Willem de Charon St. Germain, als hoffheer van den hoff te Vaerwerck, impetrant ter eenre, 
en den bouwman op Kleyn Vaerwerck, Goossen genaemt, gedaegde en gecontumacieerde ter 
andere sijde, gesien, gelesen en geëxamineert dien schriftlijcken eysch en aenspraek cum annexis 
documentis sub literis A. tot J., inclusive in dato den 21. september 1733 geëxhibeert, nevens de 
drie tegens den gedaegden ter behoorlijcker tijt gedane citatien, voorts die daerop versogte en 
erholdene proclamata, en vervolgens gelettet, waerop in desen eenigsints te letten stonde, 
welgemelten hoffgerigte met advys van onpartijdige regtsgeleerden, verklaert den gedaegden en 
gecontumaceerde van alle exceptien, where en middelen regtens, soo declinatoir als dilatoir 
verstoken te sijn, dienthalven in contumaciam doende regt, verstaet, dat den gedaagden, Goossen 
op Kleyn Vaerwarck, schuldigh en gehouden is geweest en alnog is, sigh als genieter van het 
dominium utile van het hofhorige goet Kleyn Vaerwarck, tegens den heer impetrant als hofheer van 
den hoff te Vaerwarck, ongeachtet alle pretense vrijingen buyten consent van den leenheer 
gepractiseert, als een hofhorige te gedragen en sijnen hofhorigen pligt in allen leden en delen na 
stijl en gebruyck van dit hoffgerigte tepresteren, denselven daertoe alsmede in de kosten deser 
contumaciele procedure tot taxatie en moderatie van desen weledelen hofgerigte. 
 
Hofgerigte condemnerende. 
 
Aldus bij ons ondergeschreven geadviseert, binnen Zutphen op den 16 january 1734. 
 
Onderstond: 
 
Lambert Welmers,   Joh. Otto van Hasselt. 
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In fidem, 
F.W. van Gelder, hoffrigter van den hoff tot Vaerwarck. 
 
Vide rationes decidendi bij de originele sententie. 
 
 
Actum op den hoff tot Vaerwarck, coram doctor F.W. van Gelder, als hoffrigter. Hofgenoten: Esken 
scholte te Vaerwarck en Lammert Elberinck, den 21 meert 1735. 
 
En sijn daerop gecompareert: Esken scholte te Vaerwarck, Lammert Elberinck, Roeloff Egbertinck. 
Dogh Gerrit Grijsen heeft sigh voor dit mael wegens sijne nootsaekelijcke affaire anderwaerts waer 
te nemen, doen excuseren, 't welk hem dan ook is toegestaen. 
 
 
Actum op den hoff tot Vaerwarck, coram doctor F.W. van Gelder als hofrigter. Hofgenooten: Essken 
scholte te Vaerwarck en Gerrit Grijsen, den 19 september 1735. 
En sijn op den hofdagh gecompareert: Esken scholte te Vaerwarck, En heeft sigh Lammert Elberinck 
wegens sijn siekte doen excuseren, 't welk ook toegestaen. 
 
 
Op sondagh den 25. september 1735 heeft Derckjen Fruynck doen bekentmaken, dat haer man, 
Lammert Elberinck, was overleden, en sulx door Jan Heynck. En is aen viervoetige vee op die 
plaetse bevonden: 
 
1. Een merrien peert, soo de broeder Berent Elberinck seght hem toe te   behooren, en dat 

hij deselve wel en wettelijck van den overledenen gekoft heeft doen het een vul was voor 
de summa van 22 guldens, soo ook betaelt sijn aen sijn broeder. Dit segt ook sijn vrouw, 
seggende dat hij het vul [bij] sijn broeder op stal heeft gelaten, om daermede tegende de 
vourage dienst te doen, met betuyginge, dat hij haer daermede vele en verscheyden malen 
heeft geholpen. 

2. Twee kalveren van de may deses jaers, sijnde het eene swart, en het ander root van hayr. 
3. Een sooge met 10 keukens van de may deses jaers. 
4. Twee swarte meeren, eene van drie jaer, en de andere out sonder te weten hoe out, alsoo 

deselve op de Vredensche merckt is gekogt. 
5. Nog een swart jarig vul. 
6. Vier melkte beesten. 
7. Drie guste jarige kalveren. 
8. Drie schapen. 
9. Nog een koe root spreeuwt, verkoft aen den Burger voor 25. guldens, onbetaelt en  soo in 

den huysweert ter weyde gaet. 
 
Pro memorie: Mijn jura als hoffrigter sijn betaelt. 
 
 
 
Actum op den hoff tot Vaerwarck, coram doctor F.W. van Gelder, als hofrigter. Hofgenoten: Esken 
scholte te Vaerwarck en Gerrit Grijsen, den 12.meert 1736. 
En sijn op den hofdag gecompareert: Esken scholte te Vaerwarck, Gerrit Grijsen, Roelof Egbertinck. 
En heeft Berent Elberinck den hofdag waergenomen wegens sijnen onmundigen neef. 
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Den 6. april 1736 is overleden Jan scholte te Vaerwarck. Den 10. april op het goet Vaerwarck 
bevonden: 
1. Drie paerden, namentlijck: een oude merrie, een merrie omtrent zes à zeven jaer, een 

merrie van drie jaer en een vul, te weten van een jaer. 
2. Twee verckens, de eene heeft drie keukens, en de andere agte. 
3. Ses melkte koenen, 4 guste beesten, 3 may kalveren van 't jaer 1735, en nog twee 

kalveren omtrent kersmis, te weten, 't eene in den jaere 1735, en het andere omtrent 
Ligtmis deses jaers jonck geworden. 

 
Op den 27. april 1736 dit bovenstaende vee getaxeert ten mijnen overstaen door Reint Assinck en 
Cornelis ten Bumpthuys: 
 
1. Een guste magere koe, die nog melk geeft, op:    7  - 0  
2. Een andere die nog eenigsints melk geeft, op:   12  - 0  
3. Een lamme koe, die eenigsints nogh melk  geeft, op:    7  - 0  
4.  Een grijse koe, die te vroeg melk heeft gegeven, op:    9 - 0  
5.  Een andere koe, die nog melk geeft, maer weinigh, op:  13 - 0  
6.  Een drooge koe, en  sal op St. Jan melck worden, op:           11 - 0  
 De guste beesten of kalveren, te samen op:    24 - 0  
 De kalveren op:        8 -10  
 Twee kalveren op:       2 - 5  
 Een sooge met drie keuckens op:      6 -10  
 De andere met agt keukens op:      10 -10  
 Een out peert, op:                   15 - 0 
 Een ander peert op:                    33 - 0 
 Het vul op:                           34 - 0 
 Nog een vul op:                      15 - 0 
                                          -------- 
                                      207 -15 
                                         ===== 
 
Copia van de quitantie: 
 
Ick ondergeschreven bekenne voldaen te sijn van het halve viervoetige vee, door de scholte Esken 
te Vaerwarck wegens den sterfval van sijn vader Jan te Vaerwarck, en sal dese ten protocolle van 
den hof te Vaerwarck moeten worden geregistreert. Zutphen, den 26 juny seventhienhondert ses en 
dartigh. 
 
Onderstont, 
De Charon St. Germain, heer van den hof te Vaerwarck. 
 
Dat dese copie met die originele quitantie accordeert, sulx attestere hiermede, 
F.W. van Gelder, hofrigter van Vaerwarck. 
 
Vorders verklare ook hiermede, dat wegens het sterfval van Jan te Vaerwarck, door desselfs soon 
Esken, ten opsigte mijner jura als hofrigter voldaen ben, 
F.W. van Gelder. 
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Actum op den hoff tot Vaerwarck, coram doctor F.W. van Gelder, als hofrigter. Hoffgenoten: Esken 
scholte te Vaerwarck en Gerrit Grijsen, den 17 september 1736. 
En sijn op den hofdag gecompareert: Esken scholte te Vaerwarck, Gerrit Grijsen, Berent Elberinck 
qq.  
 
 
Actum op den hoff  te Vaerwarck, coram doctor F.W. van Gelder, als hoffrigter. Hofgenoten: Esken 
scholte te Vaerwarck en Gerrit Grijsen, den meert 1737. 
En sijn op den hofdag gecompareert: Esken scholte te Vaerwarck, Gerrit Grijsen, Roelof Egbertinck, 
En heeft sigh Elberinck laten  excuseren wegens onpasselijckheyt. 
 
 
Actum op den hoff  te Vaerwarck, coram doctor F.W. van Gelder als hofrigter. Hofgenoten: Esken 
scholte te Vaerwarck en Gerrit Grijsen, den   september 1737. 
En sijn op den hofdagh gecompareert: Esken scholte te Vaerwarck, Gerrit Grijsen, en Berent 
Elberinck wegens sijn neeff. 
 
 
Actum op den hof te Vaerwarck coram doctor F.W. van Gelder als hofrigter, hofgenoten: Esken 
scholte te Vaerwarck en Gerrit Grijsen, den   meert 1738. 
En sijn op den hofdagh gecompareert: Esken Scholte te Vaerwarck, Gerrit Grijsen, Roelof 
Egbertinck, en B. Elberinck, q.q. 
De kerckmeester Jan Smits heeft versogt renovatie van sijn verbant tot laste van 't goet Grijsen. 
 
 
Actum op den hoff tot Vaerwarck, coram doctor F.W. van Gelder als hofrigter. Hofgenoten: Esken 
scholte te Vaerwarck en Gerrit Grijsen, den    september 1738. 
En sijn op den hofdag gecompareert: Esken scholte te Vaerwarck, Gerrit Grijsen en Elberinck heeft 
excuus versogt wegens nootsaekelijcke affairen, hetwelk is toegestaen. 
 
 
Actum coram doctor F.W. van Gelder, hofrigter. Hofgenoten: Esken scholte te Vaerwarck en Berent 
Elberinck, den 9 meert 1739. 
En sijn op den hofdag gecompareert: Esken scholte te Vaerwarck, Berent Elberinck, Roeloff 
Egbertinck en Gerrit Grijsen. 
Den hoffrigter heeft op versoek van den hoffheer aen Gerrit Grijsen geseght, dat hij de 
agterstendige interesse van een capitael van 100 guldens voor Paesschen deses jaers moeste 
betalen, of dat anders sijn welgeboren op sijn coorngewasch wilde procederen. 
Erschenen Gerrit Grijsen, en segt, dat hij met het geëyschte capitael niet te doen heeft, als rakende 
de Grijsenplaetse. Dat gemelte obligatie van de heer Charon St. Germain deriveert uyt een obligatie, 
door wijlen de eygenaren van Grijsen plaetse gepasseert. Dat hij Grijsen ook die penningen nooyt 
gesien heeft, als betaelt aen den vorigen obligatie houder Jan Brons, welke ook verpligt is, om de 
interessen van het gemelte capitael te betalen, alsoo Grijsen niet anders te considereren is, als een 
huyslinck, ter tijt sijn jaeren volgens contract geëyndigt sijn. 
 
Den hofrigter heeft gevraegt aen Gerrit Grijsen, of hij die aenbeloofde telgen op het goet Grijsen 
heeft gepoot en wel jaerlijx. Gerrit Grijsen segt, dat hij een deel eycken telgen op het erve Grijsen 
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heeft gepoot, waervan hij het getal niet heeft onthouden als kunnende sijn meerder off minder, 
alsoo daervan veele sijn verongelukt. 
 
Den hoffrigter heeft aen Grijsen gecommendeert de verschenen interessen der capitalen, op het 
goet Grijsen gevestight, te betalen. Gerrit Grijsen seght, dat hij de interessen van de dugtige 
schulden der capitalen tot laste van het goet Grijsen staende, in soo verre daertoe verplight, heeft 
betaelt en sal betalen indien daervan nog schuldig is, alles ingevolg inventaris bij sijn aenvanck van 
de Grijsenplaetse daervan gemaekt. 
 
Den hofrigter heeft gevraegt aen Grijsen, of hij het laetste sterfval van sijn vrouw wil voldoen. G. 
Grijsen segt hierop, als vorens geseght, dat hij geen eygenaer van de Grijsenplaetse is, vervolgens 
niet verpligt, om een legaal hypotheeq of hofreght te betalen tot laste van den eygenaer en 
successeur, waerom deswegens den eygenaer of momberen moeten aengesprooken worden, en 
niet hem comparant. 
Harmen Grijsen, soon van Jan Grijsen, versoekt, dat sijn naeme als erfvolger van 't goet Grijsen nu 
magh worden aengetekent, en dat sijn stiefvaders name op den volgenden hofdag niet meer mag 
worden geannoteert als geen regt tot de Grijsenplaetse hebbende, sullende hij comparant alsdan 
selfs compareren. 
 
Conceditur. 
 
Prestitit juramentum fidelitatis. 
 
Gerrit Grijsen versoekt copie van 't gemaekte contract in may opgerigt met de momberen van 
Harmen Grijsen, alsoo hij Harmen Grijsen, als ook sijn stiefvader, sig daerna konnen gedragen, 
terwijl doenmaels geaccordeertis, dat G. Grijsen met sijn familie 20 a 18 jaeren sullen bewonen 
persisterende bij 't gemaekte contract. Salvis. 
 
 
Actum op den hoff tot Vaerwarck, coram doctor F.W. van Gelder als hoffrigter. Hofgenoten: Esken 
scholte te Vaerwarck en Berent Elberinck q.q., den 21 september 1739. 
 
En sijn op den hofdag gecompareert: Esken scholte te Vaerwarck, Berent Elberinck, en Harmen 
Grijsen. 
Den kerckmeester Jan Smits versoekt renovatie van sijn obligatie en vergrootinge van dien. 
Erschenen Gerrit Middelhuys, bouwman en besitter van de Grijsenplaetse in Mallum, 
seggende,hoedat verscheyden crediteuren, welke penningen tot laste van de Grijsenplaetse in 
Mallum, als blijckelijck uyt den inventaris daervan in dato den 4 april 1731 opgemaekt hebben, 
waerbij een contract is gemaekt, dat Gerrit te Middelhuys met de betalinge der interessen van de 
capitalen, alsmede van andere op rente staende schulden  kan volstaen, soo verwagt hij verklaringe 
van sijn stiefsoon Harmen Grijsen, dat sulx magh geschieden. 
 
Erschenen Gerrit ter Borg, en versogte betalinge eener summa van vijff en twintigh guldens, 
geïnventariseert en aengegeven den 4. april 1731, deriverende van verdient knegten loon, waervoor 
Harmen Grijsen als eygenaer van de Grijsenplaetse aensprakelijck is in gevolg gemaekt contract, 
soo eyscht den comparant datelijcke betalinge van hem Harmen Grijsen, sunsten en bij 
manquement sal hij weten te handelen quid juris. 
Harmen Grijsen segt, dat hem dese saeke van de doode hant aenkomt, dienvolgens hem onbewust 
dogh, dat hij na de waerheyt en gesteltenisse van dien, sal vernemen en sigh alsdan daerover 
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verklaren alhier ten hofgerigte. 
Terwijl het hoffgerigte bekent is, dat Harmen Grijsen dese sake, alsmede den gehelen boedel van de 
doode hant aenkomt, en het regtens is, dat ymant een sake van de doode hant aenkomende, kan 
genieten den tijt van 12 weken, soo worden deselve aen hem verleent. 
Harmen Grijsen heeft nooyt een contract gesien, waerom hij versoekt het selve te mogen sien, en 
soo nodigh voor gebeur daervan copie. 
Terwijl het hoffgerigte om sunst niet gedenckt te sitten, en dat de hoffgenooten ook telkens haere 
saeken om de Grijsens affaire niet kunnen versuymen, soo word voor alle gepleegde sessien gelt 
versogt, alsmede voor die gene welke mogen volgen. 
Gerrit Middelhuys versoekt de specificatie van kosten. In soo verre daertoe verpligt sal hij deselve 
betalen. 
Berent Elberinck versoekt namens sijn schoonsuster, dat magh betaelt worden wegens haer man 
wegens sijne veelvuldige gangen tegens Kleyn Vaerwarck en anderen. 
 
 
Actum coram doctor F.W. van Gelder, rigter van den hoff tot Vaerwarck. Hofgenoten: Esken scholte 
te Vaerwarck en Berent Elberinck, den 28 meert 1740. 
En sijn op den hofdagh gecompareert: Esken scholte Vaerwarck, Berent Elberinck, Roelof Egbertinck 
en Harmen Grijsen. 
 
 
Berent Elberinck word van mijn als hofrigter van den hof tot Vaerwarck geauthoriseert om het 
viervoetige vee wegens het versterf van Esken te Vaerwarck te tellen, en op den goede en hof te 
Vaerwarck te annoteren, alsoo tegenwoordig wegens affaires sulx selfs niet kan doen. Datum 
Borculo, den 25 juny 1740. 
 
[w.g.]  F.W. van Gelder. 
 
 
Drie paerden en een sogh vul: 
Het eene paerd, met het vul, is olt 13 jaer, te samen: 15  - 0  
Het tweede paert is olt 2 jaer:     25  - 0  
Het derde is olt 1 jaer:     15  - 0  
Zeven koenen, de eene is oudt 11 jaer, ad    8  -10  
De tweede, oudt 13 jaer, ad         7  -18  
De derde, oudt 9 jaer, ad           10  - 4  
De vierde, oudt 8 jaer, ad       8  -10 
De vijfde, oudt seven jaer, ad     7  -10  
De zesde, out 3 jaer, ad       8  - 0  
De zevende, oudt 3 jaer, ad     8  - 0 
Drie kalveren, oudt yder twee jaeren, te samen ad  12  - 0  
Drie maykalveren van dit jaer 1740, te samen ad   3  -15  
Drie kalveren, yder van een jaer    10 -  0  

                           --------- 
                                  139 - 0 

 ===== 
 
[w.g.] F.W. van Gelder, 
 Helena te Vaerwark 
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 Ad.... ......, 
 
Dat wij dese taxatie gedaen hebben na onse beste wetenschap, attestere wij sulx hiermede, 
[w.g.] Derck Harbers, Jan Bouwmeisters, Jan Vesterinck, Derck Bouwmeisters voogd, Adolph 

Smits, Gerrit Sweers. 
 
[In de linkermarge bij bovenstaande:] 
De varckens sijn na het seggen van de weduwe Vaerwarcks gestorven, dus gene bevonden. 
 
 
Op Vaerwarck, den 20 september 1740 coram F.W. van Gelder, hoffrigter van Vaerwarck. 
Hofgenoten: Harmen Grijsen en, bij absentie van een hofgenoot, Jan Henrick Abbinck. 
En is op den hofdag gecompareert Helena Leppinck, in desen geadsisteert met Gerrit Sweers, en 
geeft te kennen hoedat haeren man Esken te Vaerwarck deser werelt is overleden, en versoekt, dat 
sij desen hofdag namens haeren onmundigen soon, Gerrit genaemt, mag in aght nemen, nemende 
voor denselven aen, alles te doen, wat na hofregte word vereyscht. 
 
Conceditus. 
Stipulati cum tutore. 
 
Berent Elberinck absent, en is aengeslagen in een schepel garste na ouder gewoonte, te verteeren 
ten naesten hofdage. 
 
 
Actum coram doctor F. W. van Gelder, hofrigter van den hof  tot Vaerwarck. Hofgenoten: Roelof 
Egbertinck en Berent Elberinck, op den hoff tot Vaerwarck des jaers 1741, den 13 meert. 
En sijn op den hofdag gecompareert: Berent Elberinck en Roelof Egbertinck, in absentie of afsterven 
van den hofscholte Esken te Vaerwarck, welke nu versoekt, dat een momber mag worden 
aengestelt over haeren onmundigen soon Gerrit te Vaerwarck, om in het vervolg de hofdagen te 
respiceren en waer te nemen. met versoek, dat haer dit versoek mag toegestaen worden. 
De voogd van Eybergen, Derck Bouwmeysters, is hier toe versogt, en bij het hofgerigte 
aengenomen. 
 
Stipulata. 
Stipulatus. 
 
 
Aen den weledelen gestrengen heer Willem Charon de St. Germain, Raad van Sijne Hooghheyt, den 
heere Prinse van Orange, Nassau, als heer van den hoff te Vaerwarck, 
 
Weledele gestrenge heer, 
 
Geeft met schuldige onderdanigheyt te kennen Harmen Grijsen als oudste soon en hofhorige 
successeur en erfvolger van sijn vader Jan Grijsen van het hofhorige erve en goet Grijsenplaets met 
sijn oude en nieuwe toebehoor in de heerlijckheyt Borculoo, voogdie Eybergen gelegen, hoedat dit 
hofhorig erve en goet met verscheyden capitalen beswaert is: als eerstelijck een obligatie ad 650 
gulden, de dato den 26. meert 1721, ten  behoeve van Jan Smits. Ten tweede eene van 200 
guldens, ten profite van de weduwe Isverdincks, de dato den 26. meert 1721. Ten derde een 
obligatie van 300 guldens ten profite van Jan Brouwers van den 20. maert 1730, en, eyndelijck, een 
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obligatie van 100 guldens ten profite van uw weledel gestrenge, als hofheer, makende te samen de 
somma van 1250 guldens, behalven die daerop verlopene interesse. 
Dat suppliants voorouderen en vader van verscheyden menschen penningen hebben genegotieert, 
en daervoor eenig lant tot onderpant gegeven, hetwelke deselve alnog beseten, schoon eygentlijck 
tot dit hoffhorige goet behorende is, als Jan Grijsen op 't Loo, welke voor een capitaeltjen van 
hondert guldens in pantschap is hebbende drie schepel lants; Slotman mede een stuck lants van 
ruym drie schepel gesaey; Pellert voor sijn capitael van 228 guldens een stuck lants van een mudde 
gesay; behalven dat meer andere sijn hebbende personele obligatien, waervan tegens vijf per cento 
de rente moeten betalen. 
Dat ook verscheyden openstaende schulden sigh in desen boedel bevinden, makende te samen 
1625 guldens 11 stuyvers, en dus met vorige capitalen 2675 guldens 11 stuyvers als uyt annexe 
documenten kan consteren. 
Dat hij suppliant die schulden geerne soude afleggen, en ten dien eynde een capitael van drie 
duysent gulden negotieren, het welk hooghnodigh hebbende, te meer, omdat tot reparatie van het 
huys op Grijsenplaetse wel twee hondert guldens moeten hebben. 
Waerom suppliant sig aen u weledele gestrenge addresserende, met vorige onderdanigheyt 
versoekende, dat uwe weledele gestrenge, als hofheer, aen hem wil gelieven te accorderen, dat een 
capitael van drie duysent guldens mag negotieren van den hoogwelgeboren heer Van Hekeren tot 
Campherbeek, en daervoor tegens aflegginge en betalingevan gelibellaerde obligatien en andere 
schulden dit hofhorige goet Grijsen plaets verbinden, daertoe u weledele gestrengen consent 
versoekende, 
 
't Welk doende, pro stylo, 
[w.g.]  T.G. Plegher 
 
 
[In de linkermarge bovenaan:] 
Sij dese gestelt van de heer Van Gelder om te dienen consideratie, Zutphen, den 10 meert 1741. 
[w.g.] De Charon St. Germain. 
 
[In de linkermarge, onder:] 
Het versoek wegens Harmen Grijsen in dese requeste vermelt, word aen denselven om reden 
daerbij geallegeert, genadelijck geaccordeert, mits en onder conditie, dat hij 't goet Grijsen binnen 
den tijt van ses jaeren a dato deses, te rekenen van 't te doene verbant, sal hebben te libereeren of 
anders bij continuatie van dien, nieuw consent en approbatie te versoeken. Datum Zutphen, den 11 
maert 1741. [w.g.] De Charon St. Germain. 
 
 
Actum coram doctor F.W. van Gelder, hofrigter van den hof te Vaerwarck. Hofgenoten: Roelof 
Egbertinck en Berent Elberinck, den 13 meert 1741 des morgens om twaelf uyren op den hof te 
Vaerwarck. 
Compareerde Harmen Grijsen, en bekende wegens aen hem deugdelijck verstreckte penningen, 
wettigh en wel schuldigh te sijn aen den hooghwelgeboren heer L.H.B.S. vrijheer van Hekeren, heer 
tot Campherbeek, sijn ehegemalin en erven, eene capitale summa van drie duysent gulden van 
twintig stuyver het stuck, belovende deselve jaerlijx en alle jaer te sullen verinteressen met vier 
guldens en thien stuyvers van het hondert, mits dat de renthe om aen ses weken na den 
verschijnsdag betaelt wordende, rentgever met vier gulden sal konnen volstaen, en sulx tot de 
aflosse toe, die sal kunnen en mogen geschieden, mits dat de opsage een half jaer voor den 
verschijnsdag werde gedaen, welke opsage niet aen den rentgever voor hooft, maer aen den 
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bouman of gebruyker van het goet Grijsen sal behoeven te geschieden, aen sijde van rentgever niet 
voor expiratie van de tijt van ses jaer, dogh aen sijde van heer rentheffer ten allen tijden die 
daervan aen rentgever kennis sal geven, als wanneer dit capitael una cum interesse in goeden 
harden gangbaren gelden aen handen van den heer rentheffer sal moeten geschieden, voor welke 
capitael en die daerop te verkopene interesse den comparant verklaert te verbinden sijn persoon en 
goederen, en in specie sijn eygendomlijck erve en goet Grijsenplaetse genaemt, met sijn ap- en 
dependentien, regten en geregtigheden, ouden en nieuwen toebehoor, in de heerlijckheyt Borculo, 
voogdije Eybergen kennelijck gelegen, aen den hof te Vaerwarck, ten hoffregte hofhorig, ten 
welcken eynde hiertoe speciael consent van den hofheer is versogt en geobtineert, sijnde vrij en 
quit, en met geen meerder laste beswaert als alleen dit capitael, en sulx ten eynde den heer 
rentheffer sig daeraen soo voor capitael, als rente, ten allen tijden kost en schadeloos sal kunnen en 
mogen verhalen, onder renuntiatie van de exceptien van ongetelden gelde, voorts alle andere 
exceptien en privilegien regtens, als den in eenigerley huyde deses wijse sijn contrarierende, 
submitterende ten dien eynde sijn persoon en goederen ter submissie en judicature van alle heeren, 
hoven, rigteren en gerigten, en speciael den weledelen Hove Provintiael van Gelderlant. J.A.L. 
Desuper stipulando, ut. juris. 
 
Stipulatus est. 
 
 
Actum coram doctor F.W. van Gelder, hoffrigter van den hoff te Vaerwarck. Hofgenoten: Berent 
Elberinck en Derck Bouwmeisters als aengestelden voogd over den onmundigen soon van wijlen 
Esken te Vaerwarck, Gerrit genaemt, den 5 may 1741. 
Erschenen Gerrit Middelhuys en Maria ten Hoopen, eheluyden tutore marito, en versoeken, dat ten 
protocolle van Vaerwarck tot narigt mag worden geprotocolleert, het hiernevens gaende contract 
tussen haer comparanten en Harmen Grijsen, opgerigt bij den weledelen eerwaerden heer R. Pleger, 
en de heer Nic. Zeger van Uchelen getekent, alsmede bij haer comparanten. 
 
Conceditur. 
 
 
Ick ondergeschreven Harmen Grijsen, eygenaer van het goet Grijsen in Mallum, versoeke hiermede, 
dat ten mijnen versoeke, ten protocolle van Vaerwarck, ten overstaen van hofgenoten, magh 
worden aengetekent, alsoo ick sulx volkomentlijck begere, dat Gerrit Middelhuys en Maria ten 
Hoopen, eheluyden, te samen den tijt haeres levens, de lijftugt van de Grijsenplaetse, edog sonder 
kinderen, voor vijfthien guldens jaerlijx sullen bewoonen, mits doodt wesende, hiertegens het 
verschot, soo op de Grijsenplaetse is verstrect.  
 
[w.g.]    Dat dit geschreven is  van Harmen Grijsen getuijge ick,  R. Plegher. 
  Nic. Zeger van  Uchelen;  Gerrit Middelhuys;  

 Dat Maria  ten Hoopen dit merck eygenhandig heeft getrocken sulx attestere wij hiermede, 
 nadat door den hofrigter doctor Gelder haer dese acte wel was voorgelesen, 

  Ludolf Aedijxvelde, Gerrit Sweers. 
 
 
 
Actum als voren, 
Erschenen Harmen Grijsen, eygenaer van het hofhorige goet Grijsen, en bekande bester gestalte 
regtens te qualificeren en volmagtig gemaekt te hebben doctor P.G. Plegher, om alle comparants 
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saken waer tenemen, soo in als buyten regten, opsight op den hoff te Grijsen te nemen, te 
besorgen, dat de rente word betaelt en alles wat selfs magh doen. Latiori extensione salvi. 
 
 
Actum op den hoff  te Vaerwarck, coram doctor F.W. van Gelder, hofrigter. Hofgenoten: Derck 
Bouwmeyster, voogd van Eybergen, als aengestelden momber over den onmundigen hoffschulte 
Gerrit te Vaerwarck, en Berent Elberinck, den 19 meert 1742, des morgens om 10 uyren. 
 
Erschenen Harmen Grijsen, en heeft met voorgaende consent van den welgeboren gestrengen heer 
Wilhelm de Charon St. Germain, heere van desen hoff te Vaerwarck, voorbedagtsaem, met goeden 
rade en vrijen wille, tegens genoegsaeme ontfangene voldoeninge, in een steden, vasten, eeuwige 
en onwederroepelijcken erfkoop, gecedeert, getransporteert, en in vollen eygendom overgegeven, 
gelijck hij comparant cedeert, transporteert en overgeeft kragt en mitsdesen, aen sijn swager Jan 
Horstinck en sijn suster Johanna Grijsen, eheluyden, en derselver erven, sijn eygendommelijcke erve 
en goet Grijsen, en de cavenstede of lijftught daertoe behorende, nevens de huysen daerop 
staende, en alle vordere ap- en dependentien in dese heerlijckheyt van Borculo, voogdije Eybergen 
en boerschap Mallum kennelijck gelegen, met alle sijne lusten en lasten, oude en nieuwe regten en 
geregtigheden, niets overal daervan uytgesondert, sijnde hofhorig aen desen hoff te Vaerwarck; 
Voorts met het gesay, mest en mestregt, levende have, als al het gerede goet en het gene Gerrit 
Middelhuys en Maria ten Hoopen, eheluyden, daervan sedert het overlijden van sijne ouders tot hier 
en toe getrokken en geprofiteert hebben. En dan nogh het restoir van de 3000 guldens dewelke den 
comparant onlangs genegotieert, en daervoor het goet Grijsen, uytwijsens het protocol van desen 
hof, verbonden heeft, en dewelcke aen den heer doctor Plegher sijn overgetelt om daermede 
comparants schulden te betalen, en 't overige aen hem gerestitueert te worden, met alle regt so den 
comparant daertoe is hebbende. 
Doende den comparant sig en sijne erven daervan ten eenenmael, onterven, en voornoemde, sijnen 
swager en suster en derselven erven, daeraen wederom erff en eygendomlijck beërven, ten dien 
eynde, daervan den plenairen eygendom en possessie aen de voorseyde cessionarien inruymende 
en overgevende, om van nu af aen en voor altoost daermede te mogen doen so en als men sulx 
gewoon is, met sijn eygen goet te mogen handelen. Renuntierende dan daerop bij desen met hant, 
mont en alle nootdruftige sekerheyt, sonder dat den comparant daerop of aen, na desen eenigh het 
minste regt, actie, eygendom of possessie sal kunnen of willen pretenderen, sullende dese cessie en 
overgave, tegens een yetweder voor allerley op, en aenspraek altoost wagten en wahren, soo en als 
na regten en Lantregten behoort. Versoekende oversulx den comparant, dat van dien eet als 
hofman, wegens voorseyte goet Grijsen aen den hofheer gedaen, moge worden ontslagen en sijn 
swager en suster voorschreven, als hofluyden wederom op- en aengenomen. Alles onder verbant 
van sijn persoon en goederen, met versoek van protocollatie en registrature deses. Desuper 
stipulando. 
 
Het hofgerigte, van 't consent van den welgeboren heer W. de Charon St. Germain, als hofheer, 
gebleken sijnde, heeft dese cessie en overgave toegestaen. Hebbende HarmenGrijsen daerop 
gestipuleert, sijnde denselven vervolgens van sijnen eet van getrouwigheyt aen den hofheer gedaen 
ontslagen. En is dese provisioneel maar aangenomen, en wel buyten alle effect, tot dat er sal 
aangetoont sijn, dat den 50.sten penninck betaelt is, oversulx voor alsnog voorschreven acte niet als 
een transport of cessie wort te boek gestelt, nog geregistreert, maar alleen als een simpel personeel 
coopscontract. 
 
Desen geïnsereert. 
En .... heeft de heer doctor Van Basten  het navolgende door de heer dr. L. Schomaker 
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geschreven en getekent ten protocolle alhier, om aangetekent te worden ver- (verte-) 
 
In fidem, 
F.W. van Gelder, hoffrigter. 
 
 
Actum ut supra, 
Sijn daerop erschenen Jan Horstink en Johanna Grijsen, en versogten, dat als hofluyden mogen 
worden aengenomen, en dat haer den eed van getrouwigheyt als hofluyden van het erve en goed 
Grijsen aen den heer de Charon St. Germain als hofheer moge worden afgenomen. Presenterende 
de comparanten alles te doen en te presteren het gene hof heurige luyden nae de hofregten en 
coustumen van desen hof te Vaerwark en nae naetuyre en aert van het hof horige goet Grijsen aen 
haeren hofheer te doen verschult zijn. Desuper stipulando. 
 
Stipulati sunt. En hebben hierop den gewoonelijken eed nae hofregte afgelegt.  
In fidem, F.W. van Gelder, hofrigter. 
 
[In de kantlijn hierbij:] 
Pro memorie: Jan Horstink is op interesse in plaetse van ordinaris boete ad f 300,- gecondemneert 
in f 100,-. Dus bedraagt met de vorige .... f 60,- [=] f 160,-. 
Idem heeft op retr. aen mijne handen overgetelt en verzogt onder mij te bewaren (tot dat het 
restant betaalt word), de somma van een honderttien guldens, agt penningen. 2nd. test.. J. 
Schomaker, Zutphen, 7 meert 1744. 
 
N.B. d'Overige vijftige guldens door J. Horstink betaelt. J. Schomaker, Zutphen, 1 april 1744. De 
kosten der cancellerie worden gereserveert. 
 
 
Actum ut supra, 
Erschenen Harmen Grijsen, te kennen gevende, hoe dat op den 13 meert 1741 ten protocolle is 
gebragt een project van volmagt door hem op den heer doctor J.G. Pleger, relatie tot de acte. Dog 
waerop den comparant niet heeft gestipuleert, en deselve tot perfectie gebragt, soo wil hij egter ten 
allen overvloed, desen volmagt soo veel nodigh hebben gerefoceert, doende sulks mits desen, 
gelijck ook alle andere volmagten, dewelke den comparant soo op voornoemden heer doctor Pleger 
als anders ter eniger tijt op andere plaetsen mogte hebben gepasseert. Desuper stipulando. 
 
Stipulatus est. 
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Actum coram op den hof te Vaerwarck, den   september 1742.  
En sijn aldaer alle gecompareert voor den hoffrigter.  
 
 
Actum coram op den hoff te Vaerwarck, den 25 meert 1743,. 
Sijn alle gecompareert. 
 
 
Actum coram op den hof te Vaerwarck, den 16 september 1743, voor den hofrigter doctor F.W. van 
Gelder en de voogd Derck Bouwmeisters als momber over het onmundige soontjen van Esken te 
Vaerwarck, en bij absentie van andere hofgenoten, soo is geassumeert Gerrit Sweers. 
Hierop is niemant gecompareert, En vermits het uyr van audientie verlopen is, soo word er proclama 
toegestaen, anders aengeslagen een yder van dien in een schepel garste, dat is Elberinck, en Jan 
Horstink nu Grijsen. Proclamati sunt. 
[hierbij in de linkermarge:]  Elberinck solvit. 
 
 
Actum coram doctor F.W. van Gelder, hofrigter van den hof te Vaerwarck, Hofgenoten: Derck 
Bouwmeister als momber over den minderjarigen hofscholte Gerrit te Vaerwarck, en Berent 
Elberinck, op den hof te Vaerwarck, den 25 januari 1744, segge den 25 january 1744. 
Erschenen Jan Horstinck, pro se et nomine uxoris Johanna Grijsen, te kennen gevende, hoedat 
Gerrit Middelhuys pro se et nomine uxoris Maria ten Hope, bij sententie van den Hove provintiael 
van Gelderlant, in dato den 21 deses maents january, is gecondemneert, om aen den comparant het 
hofhorige goet Grijsen met sijn gesaey, mestreght, levendige have en al het gerede, so en als hij 
het selve met sijn tweede vrouw heeft aengevaert gehadt, aenstonts en dadelijck in te ruymen en 
aen den comparant over te laten, met condemnatie in de kosten der proceduire als sub A.. Soo 
versogte den comparant, dat gemelte G. Middelhuys pro se et nomine uxoris, van gerigtswegen 
moge worden gesummeert en gelast om het voorschreven goet Grijsen en de verdere effecten, 
ingevolge die gemelte sententie, aenstonts en dadelijck aen den comparant in te ruymen en over te 
laten. 
Versoekende den comparant wijders, dat den hofscholte van Vaerwarck met de nodige adsistenten 
van desen edelen gerigte moge worden geauthoriseert om de goederen te inventariseeren en in 
versekeringe te nemen, en sulx om te hebben versekeringe voor welgemelte 's Hoves sententie, met 
alle sequelen van dien. Versoekende en doende den Comparant ten dien eynde mede quatenus 
opus peindinge op en aen die voornoemde goederen tot voorkominge van alle alienatie, 
verbrenginge of diergelijcke, met versoek van prothocollatie en registrature deses, en dat hiervan de 
welke aen G. Middelhuys pro se et nomine uxoris moge worden gedaen en daerbij aen denselven 
authenticqs copie van de sententie sub A. geïnsinueert en van 't eene en andere gerelateert sub 
salvis quibuseu... sullende den comparant quatenus opus dese peindinge royeren kost en 
schadeloos in val G. Middelhuys pro se et qq. genoegsaeme versekeringe voor de voorschreven 
sententie met haere sequelen sunsten mogte komen te leysten, en de effecten daerop sonder 
vordere bewaringe laten. 
Het hofgerigte dies gemelte hoves sententie tegens G. Middelhuys pro se et qq., gesien hebbende 
accoord des comparants versoek in allen deelen, wordende D. Bouwmeesters als momber van den 
minderjarigen soon Gerrit schulte te Vaerwarck, en de functie als hoffscholte voor den selven 
waernemende, gelast, om de summatie en wetten met de copie van de sententie aen G. Middelhuys 
pro se et qq. te insinueren, en daerbij met nodige adsistentie de goederen op 't goet Grijsen 
ervintelijck, te inventariseren en te bewaren. 
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[Benoeming dr. Gerard Vatebender tot hofrichter] 
Ik, ondergeschreven heer van den hoff te Vaarwerk, etc., bekenne mits desen, dat dewijl de rigter 
van den hoff te Vaerwerk, doctor Frederik Willem van Gelder, is koomen te sterven, en de possessie 
van gemelden hoff te Vaerwerk met alle pertinentien van dien, door mij ten behoeve van zijn 
hooggraaflijke excellentie, den hooghebooren heer grave van Flemming, heere van Borculo, etc., 
etc., moet geruymt worden.  
Soo is het, dat ik, kennende de capaciteyt van de heer doctor Gerard Vattebender, secretaris der 
stadt  en heerlijckheyt Borculo, zijn ...... ad hemc actum en voor so verre nodig kan zijn, tot rigter 
van gemelten hoff te Vaerwerk aanstelle, kracht ende mits desen, omme als rigter te fungeren 
(wanneer .... volmachtiger de voormelte possessie sal koomen te ruymen) en op den selven weys 
alles te besorgen gelijk geschiedet is, wanneer de voormelte possessie ten behoeve van mijn op den 
seventwintigsten maert, teste protocollo, geruymt is geworden. Blijvende desselfs continuatie als 
rigter ter vrije dispositie van hooghgedagte, zijn hoog graaflijke excellentie, als bij coopscontract 
bedongen is. In waerheits oirconde hebbe dese eygenhandig getekent ende gesegelt, Zutphen, den 
19 juli 1744, 
 
[w.g.] W. De Charon St. Germain 
Locus sigillum 
 
 
Actum op den hoff te Vaarwerk, coram doctor G. Vatebender, hoffrigter, neffens de hoffgenooten 
Berent Elberink en Jan Horstink op Grijsenplaats, den 31 july 1744. 
 
Compareerde dr. Wessel van Eyl, in qualiteyt als gevolmagtigde van de heer Willem de Charon St. 
Germain ende vrouwe Maria Josepha d'Aredundo, eheluyden, ingevolge acte ad hunc senem 
speciaal voor den weledelen  scholtengerighte deser graefschap Zutphen, op den 21 july deses jaars 
1744 ende ten allen overvloets door mannen van lheen, den 29 desselfs maents en jaer op 
comparants gepasseert, beyde in desen gerigte gesien, gelesen en van waarden erkend, en ten dien 
einde alhier geprotocolleert ende geregistreert. Ende verklaarde in aangeloopene qualiteyt namens 
zijnen comparanten principalen, dat bovengemelte heer Willem de Charon St. Germain en vrouwe 
Maria Josepha d'Aredundo, egtelieden, hebben verkoft ende gecedeert aan zijn hooggraaflijke 
excellentie den hooghgebooren heer Georg Detloff, des Heyligen Roomschen Rijks grave van 
Flemming, heere van Borculo, etc., etc., cragt coopscontract op den sevenden en negenden maart 
deses jaars binnen Zutphen en Borculo getekent, en door den hooghweerdigen Capittel van Vreden 
op den 22 juny laatstleden, als lheenheer geapprobeert. Voorts acte van cessie en transport, op den 
elven 22 juny gepasseert,  't goedt 
en hoff te Vaarwark met alle pertinentien daar toe behoorende, soo van bouw-, hooy- als 
weydelanden mitsgaders holtgewassen van dien, en sodanig als des selfs principalen voornoemt den 
selven met alle regten en geregtigheden, soo van hofhorigheyt als anders niet alleen over den 
selven hoff en goedt, maar ook over de hofhoorige goederen als Grijsen, Egbertink en Elberink 
gepossideert ende beseten hebben, nevens het regt van collatie om een hofrigter bij versterf aan te 
stellen. Willende hij comparant ter gevolge van dien gedanen coop qualitate pred. den hofrigter en 
de hofhoorige personen uit naamen van zijn principalen hier bij van hunnen eedt van getrouwigheyt 
aan den meergenoemden heer de Charon St. Germain gepraesteert, nu aan hooghgedagte sijn 
hooggraaflijke excellentie sullen hebben afteleggen en te presteren zodanig, als sulx naa hofreghten 
behoort, alsoo des comparants principalen geen regt nog eygendom aan dit goet en hoff te 
Vaarwark sampt andere daar toe gehoorende goederen, regten en gereghtigheden meer sijn 
behoudende.  
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Bekennende eyntlijk den comparant van wegens zijne principalen, dat zijne principalen van den 
vollen coopspenninck, ter summa van zevenduysent agt hondert guldens, volgens teneur des 
coopscedules zijn voldaan, en dus daar vanne quiterende bij desen. Desuper stipulando 
 
Stipulatus est 
 
[in linker kantlijn bij vorenstaande:] 
Den 50. pennig voldaan met 156 gulden, den 1 juny 1744 
 
 
Ik Frederik Robert van Lathum, J.U.Dr., gemaghtiget statholder en rigter van den 
hooghwelgebooren gestrengen heer Maurits Carel Georg Wilhelm, vrijheer van Ripperda, heere tot 
Vorden, Leemkuyl, Weldam, Olijdam en Ehse, scholtus binnen en buyten Zutphen, etc., etc., doe 
cond en certificeere mits desen, dat voor mij en gerightsluyden Johan Frederik Lantman en Arent 
Harmsen zijn erschenen  de heer Wilhelm de Charon St. Germain ende Maria Josepha Daredonde, 
eheluyden, de laatste door den eersten comparant geadsisteert, en bekenden in de beste en 
bestendigste forme reghtens, geconstitueert en volmagtig gemaakt te hebben, sulx doende kragt 
ende mits desen, den weledelen heer Wessel van Eyl, J.U.Dr., om namens de constituanten voor 
den hoffgerighte van Vaarwerk te compareren, ende aldaar te verklaaren, dat de constituanten 
hebben verkoft ende gecedeert aan zijne hooggrafelijke excellentie den hooghgebooren heer George 
Detloff, des Heyligen Roomschen Rijksgrave van Flemming, heere van Borculo, etc., etc., kragt 
koopscontract op den 7 en 9 maart deses jairs binnen Zutphen en Borculo getekent, en door den 
hoogwurdigen Capittel van Vreeden op den 22 juny laatstleden als lheenheer geapprobeert; Voorts 
acte van cessie en transport voor gemelde lheenheer meede op den selfden 22 juny gepasseert, het 
goed en hoff te Vaarwerk met alle pertinentien daar toe behoorend, soo van bouw- hooy- als 
weydelanden mitsgaders holtgewassen van dien, en soodanig als sij constituanten den selven met 
alle regten en geregtigheden, soo van hofhorigheyt als anders, niet alleen over denselven hoff en 
goet, maar ook over de hofhoorige goederen als Grijsen, Egbertink en Elberink gepossideert en 
beseten hebben, neffens het regt van collatie, van een hoffrigter bij versterf aan te stellen. Ende ter 
gevolge van welken verkoop en cessie, den hoffrigter en de hoffhoorige personen van haaren eedt 
te ontslaan en eyschen dat sij den selven eedt van getrouwigheyt, aan den eersten constituant 
gepresteert, nu aan hooghgedagte zijn hooghgrafelijke excellentie sullen hebben af te leggen en te 
praesteren, sodanig als sulx naa hoffregte behoort, alsoo de constituanten geen regt nog eygendom 
aan dit goedt en hoff te Vaarwerk sampt andere daartoe gehoorende goederen, regten en 
gereghtigheden meer zijn behoudende. 
Vorders verklaaren zij constituanten den voorgemelten heer volmaghtiger te authoriseren ende te 
gelasten, omme ter selver tijt een recipisse van de chartres en papieren den voorschreven hoff te 
Vaerwerk cum ap- et dependentiis concernerende, en de in 2 sakken sub numeris 1. et 2. ingepakt, 
te neemen ende quitantien door den eersten constituant gegeven wegens de betalinge van de twee 
eerste termijnen der coopspenning in te  trokkem, als meede omme de laatste termijn van 
voorschreven coopspenning ad drieduysent agt hondert guldens namens de constituanten te 
ontfangen, en voor den gehelen coopspenning te quiteren, mits derselve aan de constituanten te 
verantwoorden, voorts omtrent de voormelte saaken te doem en laten geschieden het geene der 
saaken nodruft sal koomen te vereyschen, en de constituanten selve praesent sijnde, zouden 
kunnen mogen en moeten doen alles onder de clausulen van ratihabitie, indemniteyt en alle 
anderen na reghten gewoonlijk.  J.A.L.  
In oirconde heb ik, statholder en rigter welgemelt, dese ondertekent, en mijn zegel op het spatium 
gedrukt. Actum Zutphen, den 21. july 1744. 
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F. van Lathum. 
 
 
 
Wij Bernard Hendrik Rauwerts en Philip Carel Schomaker. J.U.D.D., in qualiteyt als lheenmannen 
van den huyse Vierakker en den furstendomb Gelre en graefschap Zutphen, bij gebrek van 
lheenmannen van het hooghgrafelijke hoogwurdige Capittel van Vreeden, doen cont en certificeren, 
dat voor ons zijn erschenen de heer Willem de Charon St. Germain ende Maria Josepha d'Aredonde, 
eheluyden, de laatste door den heer eersten comparant geadsisteert, en bekenden in de beste en 
bestendigste forme reghtens, geconstitueert en volmagtig gemaakt te hebben, sulx doende kragt 
ende mits desen, den weledelen heer en meester Wesselus van Eyl, om namens de constituanten 
voor den hofgerigte van Vaarwark te compareren ende aldaar te verklaeren, dat de constituanten 
hebben verkoft en gecedeert aan zijn hooghgrafelijke excellentie, den hooghgebooren heer Georg 
Detloff, des Heyligen Roomschen Rijksgrave van Flemming, 
heere van Borculo, etc., etc.,, kragt coopscontract op den sevenden en negenden meert dese jaars 
binnen Zutphen en Borculo getekent en door den hooghwurdigen Capittel van Vreeden op den 22 
juny laatstleden als lheenheer geapprobeert. Voorts acte van cessie en transport voor gemelden 
lheenheer meede op den selven 22 juny gepasseert het goedt en hoff te Vaarwerk met alle 
pertinentien daar toe behoorende, soo van bouw-, hooy- als weydelanden mitsgaders holtgewassen 
van dien, en sodanig als sij constituanten den selven met alle regten en gereghtigheden, soo van 
hoffhorigheyt als anders, niet alleen van den selven hoff en goedt, maar ook over de hoffhoorige 
goederen als Grijsen, Egbertink en Elberink gepossideert en beseten hebben, nevens het regt van 
collatie om een hoffrigter bij versterf aan te stellen. Ende ter gevolge van welken verkoop en cessie 
den hoffrigter ende hoffhoorige personen van haeren eedt te ontslaan, en eyschen dat sij den 
selven eedt van getrouwigheyt aan den eersten constituant gepraesteert, nu aan hooghgedagte zijn 
hooghgrafelijke excellentie zullen hebben aff te leggen en te praesteren sodanig als sulx naa 
hoffreghte behoort. Alsoo de constituanten geen regt nog eygendom aan dit goedt en hoff te 
Vaarwerk sampt andere daar toe gehoorende goederen, regten en gereghtigheden meer zijn 
behoudende. 
Vorders verklaaren zij constituanten den  voorgemelten heere volmaghtiger te authoriseren en te 
gelasten, omme ter selver tijt een recipisse van de charters en papieren, den voorschreven hoff te 
Vaarwerk cum ap- et dependentien concernerende, te nemen ende de quitantien door den eerste 
constituant gegeven wegens de betalinge van de twee eerste terminen der coopspenninge in te 
trekken en de laatste termijn van de voormelte coopspenninck, ad drieduysentagthondert guldens, 
namens de constituanten te ontfangen en voor den gehelen coopspenninck te quiteren, mits den 
selven aan de constituanten te verantwoorden. 
Voorts omtrent de voorschreven saaken te doen en laten geschieden het geene der saaken nodruft 
sal koomen te vereyschen en de constituanten selve praesent sijnde zouden kunnen moogen en 
moeten doen. Alles onder belofte van ratihabitie, indemniteyt, en alle andere clausulen naa reghten 
gebruikelijk en nootsakelijk. In waerheyts oirconde is dese acte van quali........ door den heer en 
vrouw constituanten en ons lheenmannen getekent en gezegelt binnen Zutphen, den 29. july 1744. 
 
 
L.S.   De Charon St. Germain  L.S.   B.H. Rauwerts 
L.S.   M.J. de Charon   L.S.   P.C. Schomaker 
       St. Germain,  née D'aredonne 
 
 
Daarop erschenen den hoogh welgeboren heer Gustav Adam Aron van Schleussing, capitein in de 
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Littause gardes, in qualiteit als plenipotentiaris en volmagtiger van zijn hooghgrafelijke excellentie 
van Fleming, heere der stadt en heerlijkheyt Borculo, luydt ampele acte van volmagt, door 
hooghgedagte sijne excellentie onder dero handt en aangebooren zegel op den 28 februari 1742 
binnen Zutphen gepasseert, alhier in den gerighte vertoont en gelesen, en versoekt dat den eedt 
van getrouwigheyt aan zijn hoogh welgeboren grafelijke excellentie, in voegen als bij de volmagten 
van de heer de Charon vermelt, mag  gepraesteert worden, overmits op heden animo et corpore de 
possessie van dit goedt en hoff te Vaarwerk sampt alle appertinentien, reghten en gereghtigheden 
van dien heeft geapprehendeert nevens de hoffhorigheyt over die daaronder gehoorende goederen 
als Grijsen, Egbertinck en Elberink. 
 
Waerop doctor G. Vatebender als door zijn hoogwelgeboren den heer Baron van Schleussing qq. 
nader aangestelden hoffrigter den volgenden eedt heeft afgelegt: 
 
Ik sweere een eedt tot Godt almagtig, dat ik als hoffrigter van den hoff te Vaarwark zijn 
hooggrafelijke excellentie van Flemming, heer der stadt en heerlijkheyt Borculo, sal houw en trouw 
zijn als hoffheer van den voornoemden hoff tot Vaarwark. Zo waarlijk helpe mij Godt almagtig. 
 
Den voogt van Eybergen, als bij den hoffgerighte aangestelden momber over Gerrit te Vaarwerk, 
zoon van Helena Leppinck, weduwe Vaarwerk, heeft in bijwesen van gemelte weduwe desen 
naavolgenden eedt afgelegt: 
 
Ik Derck Bouwmeester q.q. loove en sweere een eedt tot Godt almagtig, dat ik  zijn hooggrafelijke 
excellentie van Flemming, als hoffheer van desen hoff te Vaarwerk, zal houw en trouw zijn, en mij in 
mijne voorschreven qualiteyt als een hoffhorig persoon gedragen, en alles doen, waer toe naa 
hoffreghte verpligt ben. Zoo waar helpe mij Godt. 
 
Jan Horstink op Grijsen en Berent Elberink als hulder van de weduwe Elberink, hebben een yder 
omtrent haere hoffhorige goederen desen naavolgenden eedt afgelegt: 
 
Wij looven en sweeren een eedt tot Godt almagtig, dat wij zijn hooggrafelijke excellentie van 
Flemming, als hofheer van den hoff te Vaerwerk, sullen holt en trouw zijn, en dat wij in allen delen 
ons sullen en willen gedraagen naa de hoffregten en coustumen van den voorschreven hoff te 
Vaerwerck, dat wij van de goederen Grijsen en Elberink buyten speciaal consent van den hoffheer 
niets sullen versetten, verpanden, beswaaren, verkoopen  off alieneren off sulx helpen doen, direct 
off indirect; dat wij ook geen ander regt als voor het hoffgerighte van den meergemelten hoff te 
Vaarwark in 's hooves saaken sullen soeken of begeren, en ons de judicature van dien 
onderwerpen; en wijders alles doen en praesteren wat een hofhoorigen naa nature en aardt der 
voorschreven goederen zijnen hofheer te doen verschult is. Zoo waar helpe haar Godt almagtig. 
 
En vermits Roeloff Egbertink absent is, zoo heeft den selven den bovenstaanden eedt ten respecte 
van het hoffhorige goedt Egbertink niet kunnen afleggen, maar sal den selven ten eersten hofdaage 
in september deses jaars aan handen van den hoffrigter praesteren. 
 
 
1744, den 21 september is wegens mijne lighaamelijke siekte den Hofdag waargenoomen door D. 
Boumeester als aangestelden momber van Garrit te Vaarwark.  
En zijn daerop gecompareert volgens berigt: Jan Horstink en Berent Elberink. Hebbende Roeloff 
Egbertink aan mij een brief toegesonden van de volgenden inhout: 
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Mijn heer, mijn heer G. Vatebenders, hoffrigter van den hoff toe Vaarwark, etc.,  
 
Naa groetenisse ende praestatie van mijnen dienst, dient desen als dat ik ondergetekenden, Roeloff 
Egbertink, gisteren hebbe ontfangen een brief van uwe edele, van dato den 7. september, waar in ik 
hebbe gezien en verstaan, dat de weduwe off scholtinne op den hoff toe Vaarwark om aan mij te 
doen weeten, dat ik soude koomen op den hofdag om als dan mijn eedt van getrouwigheyt te doen, 
en als dan mijn restant af te doen. Soo ist, dat ik mits desen vriendelijk versoeke aan uwe weledele 
om aan mij te vergunnen, soo lange uitstel tot den 26 off 27sten van de andere maandt october, 
want kan om besondere oersaaken  niet eerder koomen, ende als dan te doen alles wat nodig is en 
vereist wordt, waartoe mij verlaate, ende uwe edele sig kan verlaten ende blijve naa bevelinge Gods 
mijn heer U.E.D. dienaar, 
 
onderstont, 
Roeloff Egbertink per ord. geschreven H. ten Hopen, die mijn heer ook doet groeten. 
 
[in de linker kantlijn:] 
Actum den 19. september 1744. 
 
Het opschrift was: Mijn heer, mijn heer Gerhard Vatebender, landschrijver der heerlijk-heyt ende 
secretaris van de stadt Borculo, hoffrigter van den hoff toe Vaarwerk, etc.,  Tot Borculo. 
 
 
1745, den 10. meert, heeft Garrit te Vaarwark bekendt gemaakt, dat de vrouw van Jan Horstink op 
Grijsen plaats was overleden, waar naa den selven aan mij heeft toegesonden een memorie van het 
volgende viervoetige vee als:  
 
Twee paarden, het eene een merrie en het andere een  
ruyn getaxeert door Frederik Funderink en Jan Rosink den 15. dito: 
Zet eene den swarten ruyn met een oog, oudt 10 of elff jaar,  
en de bruijne merrie oudt 16 off 17 jaar, beyde aan den droes:           12 - 0 
Een roode koe met een oog, oudt 15 jaar, op:        15 - 0 
Een roodt spreende vierse in het tweede jar, op:        9 - 0 
Nog 2 swart gesprenkelde kalver, oudt een jaar, op:      12 - 0 
Nog een roodt bolkalf, op:           1 - 10 
                                      -------- 

     49 - 10 
                                           ==== 
 
 
Alsoo den hoffhorigen bouwman Roeloff Egbertink al op den 7 september is gerequireert geworden 
door de scholtinne van den hoff  te Vaarwark op speciale ordre van den hoffrigter om op den 
gepasseerden hofdag te compareren en aldaar den eedt van getrouwigheyt aan den nieuwen 
hofheer, Zijn Hoog Grafelijke Excellentie van Fleming, heere deser stadt en heerlijkheyt, te 
praesteren, en zijn restant, dat nog ten agteren is, af te doen. En dat den selven daaromtrent tot 
hier en toe in gebreeke is gebleven, onaangezien hij sulx bij missieve van den 19 september dito 
jaars, naa versogte uitstel in de volgende maandt october te doen hadde aangenomen. Soo wordt 
gemelte weduwe we-derom gelast, hem Egbertink ten fine voormelt, alnog te adverteren om tegens 
den aanstaanden hoffdag, die wesen sal den 29 deses maandt maart, om alnog aan zijnen pligt te 
voldoen, met ernstige waerschouwinge, dat bij verder uitblijven tegens hem sal worden 
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geprocedeert zoo en als nu naa hoffreghte behoordt. Alles onder eysch van dese en voorige kosten. 
Actum Borculo, den 12 maart 1745, 
 
G. Vatebender, hofrigter. 
 
 
1745, den 20 meert heb ik mij met Garrit te Vaarwark begeven naa het hofhorige goedt Grijsen in 
Mallum, en aldaar het viervoetige vee, aan ander zijde gespecificeert, in oogenschijn genoomen, en 
het selve niet alleen in een seer slegten staat bevonden, maar ook volgens raport van de buren, 
vernomen, dat denzelven en zijn overleden vrouw de geheele winter ziek waaren geweest, en dat 
en alsoo geen opsigt over het vee was geweest. Ook klaagde den bouman, dat hij de plaatse bij zijn 
optocht, die hij met proces hadt moeten haalen en alsoo swaare kosten doen, in een slegte staat 
hadde gekreegen, en dat den voorigen bouman alles hadde geruïneert, en daar en boven de plaatse 
met drie duysent guldens, als hier voorens te sien, folio 89, beswaart. Versoekende alsoo dat Zijn 
Hoogh Grafelijke Excellentie van Flemming als hoffheer, hem deswegens gratie geliefde te doen. 
Waerop aan hem voor dese keer en sonder consequentie is gepermitteert, om dit vee te mogen 
redimeren voor de halfscheyt met eene somma van vijf en dartig guldens, en sulx alleen uit gratie 
en consideratie. Welke voorschreven 35 guldens hij dan ook heeft aangenoomen te betalen tegens 1 
juni deses jaars, als meede om reden als voorens voor mijn jura twee ducaten, behalven het salaris 
van den hofscholte ter somma van 2 - 5  (Vid. hiervooren folio 2). 
 
[in de linker kantlijn:] 
Ontfangen in plaets van 35 guldens 30 uyt consideratie. Daervoor quiterende, den 1 october 1745. 
G. Schleussing als volmagtiger. 
 
  
Actum coram doctor G, Vatebender, hoffrigter. Hoffgenoten: Derck Bouwmeester qq. en Elberink, 
den 29. meert 1745. 
En sijn op den hoffdag gecompareert voormelte D. Bouwmeester q.q., Berent Elberink, Jan Horstink 
op Grijsen en Roeloff Egbertink, welken laatsten versogt heeft, dat hij den eedt van getrouwigheyt, 
soo als gemelten Jan Horstink en Berent Elberink die op den 31 july 1744 hebben geleist, en hier 
voorens folio 111 geregistreert, mogte afleggen, 't welk aan hem toegestaan zijnde, zoo heeft hij 
den voormelten eedt gepraesteert en daarop gesegt, "Zoo waarliq helpe mij Godt Almagtig". 
 
Vervolgens heeft den selven aan de wedue te Vaarwark betaalt tien gulden 16 stuyvers in 
voldoeninge van sijnen agterstand van twee jaar waar aan nog resteert een jaar ad agtien goede 
schellingen facit:    5 - 8 - 0, welker voormelte somma hij belooft en mits desen bij handttastinge 
...... te betalen aan voormelte wedue voor off op St. Merten deses jaars en aan mij op den 
volgenden hofdag bovenstaande 3 gulden. Stipulatus est. 
 
 
1745, den 20 september zijn op den hofdag voor den hofrigter doctor G. Vatebender gecompareert: 
Derk Boumeester qq., Berent Elberink en Jan Horstink op Grijsen. 
En vermits Roeloff Egbertink is uitgebleven, schoon op den laatsten hofdag heeft aangenomen te 
belaten van de hofrigter 3 gulden als meede aan de wedue te Vaarwark voor off op St. Marten 
laatstleden het restant ad 5 - 8. Soo is den selven als van ouds aangeslaagen in een schepel  garste, 
te verteren ten naasten hofdag. 
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Actum op den hoff te Vaarwark coram doctor G. Vatebender, hoffrigter, hoffgenooten: Berent 
Elberink en den voogt van Eybergen q.q., den 14 december 1745 des voordemiddags omtrent 12 
uren. 
Erschenen voor desen weledelen hoffgerighte Jan Horstink, zoo voor hem selfs en als vader en landt 
reghtelijken voogt zijner kinderen Hendrica en Johanna, bij wijlen zijn ehevrouw Johanna Grijsen 
ehelik verwekt. En bekende (naa hier toe bevoorens het genadig consent van zijn hooggraaflijke 
excellentie heer van Borculo etc., etc., als hoffheer van Vaarwark in forma geobtineert te hebben) 
aan Garrit Colthoff sijn ehevrouw Griete Wittebreuke voor eene summa van drie duysent drie 
hondert guldens ingevolge daar van opgerigte coopcedule (waar toe zig den comparant refereert en 
deswegens daarvan protocollatie versoekt), gecedeert, getransporteert op en overgedragen te 
hebben, doende sulx kragt deses, derselver erve en goedt, aan hooghgemelten hofheer van 
Vaarwark hofhorig, Grijsen genaamt, nevens der selver huysen en lijftugt, in dese heerlijkheyt 
Borculo, buurschap Mallum kennelijk gelegen, met alle der selver gronden, landerien, hooy- en 
weydelanden, niets daarvan uitgesondert. Voorts met der selver lusten en lasten, nevens alle de 
gerede goederen op dat erve ervintelijk, mest en mestregt, niets daar van uitbescheyden, hem 
comparant pro se et qualitate qua daar van ontervende en de coperen en cessionarien daar aan 
weder naa hoffhorigs regt erf en eygendommelijk beërvende met datelijke inruyminge der possessie 
sonder de minste reserve. Versoeken-de den comparant van welgemelten hoffgerighte, dat hij van 
den eedt als hoffman aan de hoffheer van Vaarwark gedaan, praeliminair mooge worden ontslagen, 
met belofte van wheer en wharschap, en versoek, dat dese acte mooge worden geprotocolleert en 
geregistreert. Stipulatus est. En is den comparant vervolgens van zijnen eedt ontslagen. 
 
[In linker kantlijn:] 
Den 50 penning voldaan met 60 gulden. Den 7 december 1745. 
 
 
En sijn daarop erschenen Garrit Colthoff en Griete Witbreuke, eheluyden tutore marito, en 
versogten, dat als hofluyden moogen worden aangenoomen, En dat haar den eedt van 
getrouwigheyt als hofluyden van het voormelte erve en goedt Grijsen cum appertinentiis aan zijn 
hooggraafflijke excellentie van Flemming, heere tot Borculo, als hofheer mooge worden afgenomen. 
Beloovende de comparanten alles te doen en te praesteren het geene hofhoorige luyden naa de 
hofregten en coustumen van desen hoff te Vaarwerk, en na teneur en aart van dit hofhoorige goedt 
Grijsen aan haaren hofheer te doen verschuldt zijn. Desuper stipulando. 
 
De comparanten hebben hierop den eedt, zooals denzelven folio 25 staat geregistreert, perjurii 
........ ....., afgelegt, en zijn vervolgens in den hoff geadmitteert. 
 
 
Coram iisdem, den 14. december 1745, 
Erschenen doctor S.H. van Basten, voor hem selven en namens de heer doctor Otters, advocaat 
voor den Hoove Provinciaal van Gelderlandt, waar voor den comparant de rato caveert desen edelen 
hofgerigte te kennen gevende, hoedat den comparant en geseyde heer Otters op sterk smeeken en 
bidden van Jan Horstink, haar patrocini als advocaten in saaken van hem Horstink pro se et nomine 
uxoris Johanna Grijsen contra G. te Middelhuys pro se et nomina uxoris, over het hofhoorige goedt 
Grijsen hebben verleent, ook daar in bij sententie cum expensis getriumpheert en het daar toe 
gebragt, dat Jan Horstink en zijn vrouw in het volle bezit van het selve goedt, gesay, mestregt, 
leevendige haave en het gerede zijn gekoomen, uit wiens hoofden aan een yder van haar een 
merkelijke som gelts wegens salaris en verschot, bijsonders den comparant is competerende. 
Waarop den comparant nog held al off penninck, en de heer Otters weinig ontfangen heeft; dat den 
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comparant met de uiterste surprise in ervaringe is gekoomen, dat Jan Horstink het gemelte goedt 
aan G. Colthoff heeft verkoft en op heden alhier staat te transporteren, sonder dat er eenige 
voldoeninge aan den comparant en de heer Otters, jaa selfs eenige kennisse van de verkoop en 
transport gegeven is, waar uit den comparant niet dan nadylige praesumptien heeft kunnen 
opvatten. Zoo heeft den comparant pro se et qualitate qua raatsaam geoordeelt, alhier tot 
conservatie van haar regt tegens sulken nadeligen en in eventum nullen verkoop en transport te 
protesteren, te meer zoo wel den coper als verkoper niet ignorant zijn van desersijts dugtige 
praetensien. Alles met reserve van acten contra quoten..que, met versoek van protocollatie en 
registrature deses. 
 
De versogte protocollatie en registrature wordt aan den comparant pro se et qualitate qua 
toegestaan. 
 
 
Aan sijn hooggrafelijke excellentie, den hooghgeboren grave en heer G.D. des Heiligen Roomsen 
Rijksgrave van Flemming, heere der stadt en Heerlikheyt Borculo, en hofheer van het Vaarwark, 
etc., etc., 
 
Hooghgebooren graaf en heer, 
 
Genadige heer, 
 
Geeft met de ootmoedigste nedrigheyt te kennen Jan Horstink, woonende op de Grijsenplaatse in 
Mallum, aan U hooghgebooren hofhorig, hoedat den suppliant voor een considerabele somme van 
penningen aan den hoogwelgeboren heer van Campherbeek etc., etc., (met preeliminair consent) 
gemelde sijn hofhorig goedt verbonden en gehypotequeert heeft. 
Dat den suppliant door verscheyde fataliteiten (waarbij voor eenige tijt geleden gekoomen is de 
doot van des suppliants huysvrouw) met schulden overladen en aan den heer van Campherbeek 
eene  considerable post van renten is ten agteren gebleven. En vermits nu den suppliant ten 
eenemaal buijten magt geraakt was om zijne schulden te voldoen, zoo is hij genootsaakt geworden 
om gemelde Grijsenplaatse cum annexis aan Garrit Colthof te verkopen, waartoe hij reets 
provisioneel consent van U excellentie be-koomen heeft, en waarop meede den 50sten penning 
betaalt is.  
Ter gevolge van dien zoo versogte den suppliant alleronderdanigst, zoo voor hem selfs en als vader 
en landt reghtelijken voogt van sijne onmundige kinderen Henrica en Johanna, bij wijlen zijne 
ehevrouw Johanna Grijsen ehelik verwekt, genadigst apostel in margine deses, waarbij dien verkoop 
alnog geapprobeert wordt tegens soodanen recognitie als U hooghgeboren als hofheer sal gelieven 
te reguleren en van ouds gebruikelijk is. 
 
U hoog graflijke excellentie gehoorsaamste dienstknegt, 
 
Dit is het     mark van Jan Horstink alias Grijsen, eygenhandig getrokken naa duide- 
lijke voorlesinge deser, sulx getuygen wij bij desen. Borculo, den 11 december 1745. 
 
U.J. Lamberg  als getuige, 
W.H. Lamberg als getuyge 
 
 
Om geallegeerde redenen in desen requeste vermelt, wordt het versogte bij desen genadiglik 
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geaccordeert, mits betalende aan ons eene recognitie van sestig guldens zonder praejudicie in het 
toekoomende. En onder conditie, dat den cessionarius en zijne vrouw naa hofregten sig koomen te 
qualificeren en te dien fine den gewoonelijken eedt naa hofregten te praesteren. Alles 
angepraejudiceert de jura van onsen hofrigter. Actum Borculo, den 14. december 1745, 
 
G.A.W. Schleussing als volmagtigher. 
 
 
Op huyden, dato ondergeschreven, heeft Jan Horstink woonagtig op de Grijsen plaetse in de 
buyrschap Mallum, voor hem selfs en als vader en landregtelijke momboir van sijne onmundige 
kinderen Henrica en Johanna, bij wijlen sijne ehevrouw Johanna Grijsen ehelik verwekt, verzogt, 
gelijk hij doet cragt deses (egter onder conditie, dat daer toe het consent van den heer hofheer sijn 
excellentie den heer van Borculoe, bevoorens sal versogt worden) aen Gerrit Colthof sijn huysvrouw 
en erven haer lieder erve en goedt de Grijsen plaetse onder de voogdije van Eibergen gelegen, 
bestaende in huys, hof, bouw-, hooy- en weidelanden en in het generael met alle der selver 
appertinentien, ap- en dependentien, voorts alle derselver lusten en lasten, en sulx voor een somma 
van drieduysent guldens, welke somma ten fine van betalinge aen den heer van Campferbeek, die 
een capitael de selve summa monteerde aen den vorigen possesseur van het goedt Grijsen heeft 
voorgestrekt bij desen wordt geassigneert, met verclaringe, dat de quitantie aen welgeboren heer 
van Campferbeek tot voldoeninge van dien coopspenninck sal verstrecken aen coper. Verkoopende 
meede gemelte Jan Horstink voor sig selfs en in sijne qualiteyt bijsonderlijk sijn mestregt en alle 
sijne gerede goederen op 't goedt Grijsen voormelt ervintelijk aen gemelde Garrit Colthof voor eene 
somma van driehondert guldens, welke 300 guldens datelijk door cooper aen verkooper betaelt zijn, 
als door overneminge van agterstendige renten aan den heer van Campfer-beek verschult. In 
waerheyts kennis is desen getekent in Borculo den 7 december 1745. 
 
Dit       is het mark van Jan Horstink eygenhandig getrokken na duydelijke voorlesinge deser, gelijk 
wij getuygen bij desen, 
 
W.J. Lambergh als getuyge, 
W.H. Lambergh als getuyge, 
Gerrit Colthof, kooper. 
 
[hierbij in de kantlijn:] 
Den 50, pennink van den aenkoop hier vermelt, is betaelt met sestig guldens. Zutphen, den 7. 
december 1745. W. van Eys, no.e freii. 
 
[hierbij in de kantlijn, midden:] 
Exhibit. ten fine van protocollatie en registratie, die 14 decembris 1745. 
 
 
Actum op den hof te Vaerwerk, coram doctor Vatebender, hofrigter, hofgenooten: Derk Boumeester 
q.q. en Berent Elberink, den 14. Januarii 1746, des nademiddags omtrent 1 uur. 
Erschenen dr. J.H. van Basten, te kennen gevende hoedat den comparant op sterk smeeken en 
bidden van Jan Horstink en desselfs vrouw Johanna Grijsen sijn patrocinie als mede advocaet in 
saeke van hem Horstink pro se et nomine uxoris contra Gerrit te Middelhuys pro se et nomine uxoris 
Maria ten Hoopen over de ontruyminge van het hofhoorige goedt Grijsen met sijn gesay, mestregt, 
levendige haeve, en al het gerede daer op gehoorende, in dese heerlijkheyt van Borculo, Voogdije 
Eibergen en buurschap Mallum gelegen heeft verleent, dat ook daer in cum expensis is 
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getriumpheert, en den comparant de saek daer toe gebragt dat J. Horstink en sijn vrouw in 't volle 
besit van 't voorschreven goedt met de lijftugt of cavenstede daer toe gehoorende, huysen, 
timmerije, verschenen pagten, en alle verdere ap- en dependentien de bouwgereetschap, gesaey, 
vrugten, mest en mestregt, inboedel des huises, levendige haeve en verder al het gerede op 't goet 
sijn gekoomen, dat aen den comparant uit dien hoofde wegens geliqui-deerde salaris en verschot 
van den 24 maert 1742 tot den 18 junii 1745 onder anderen is competerende eene summa van 500 
guldens una cum interesse sedert den geseyden 18 junii in gevolge schultbekentenisse heeft durven 
ondernemen om al het geseyde goedt cum ap- et dependentiis met al het gerede goedt hem en 
sijne kinderen toebehoorende, aen Gerrit Colthof quasi te verkopen en in dato den 14. december 
1745 te transporteren dat den comparant eodem die daertegen heeft geprotesteert cum 
reservatione jurium et actionium quos cunque als met meerderen ten protocolle van desen edelen 
gerigte consteert dat der comparant met alle regt sustineert desen coop en vercoop, transport en 
overgave notoir in fraudem creditorum en speciael tot nadeel van  den comparant gepractiseert en 
gedaen te zijn en dat den comparant uit hoofde van dien als anders tegens den geseyden vercooper 
en cooper of quasi acquirent .ie actie ofte actien ter plaetse behoorende denkt te institueren, 
inmiddels bevreest zijnde, dat er wederom iets nadeelig soude kunnen voorgenoomen worden, so 
versogte en dede den comparant met consent van desen edelen gerigte, onder in ..... van sijn 
vooraengetogen protest verder bij dese peindinge op en aen 't gelibelleerde hofhoorige goedt 
Grijsen met de lijftugt of cavenstede daer toe gehoorende, huysen, timmerijen en alle verdere ap- 
en dependentien de bouwgereetschap gesay, mestregt, inboedel des huyses, levendige have en 
verder alle het gerede daer toe behorende en de sulx ten einde om door dit middel te erlangen en te 
hebben affectatie versekeringe en preferentie voor 't aenstaende gewijsde of gewijsdens, 't sij te 
Hove, 't sij ten hof- of landregten, .er en ter saeke voorschreven ende voor des comparants dugtige 
praesentie voornoemt met allen aen cleven en sequelen van dien verschenen en nog te verschijnen 
interesse als anders alle ad impe-diendam alienationem vel oppiquorantiam of diergelijke. 
Versoekende hiervan proto-collatie en registrature tot narigt en waerschouwinge van een ieder, en 
de wethen aen J. Horstink en G. Colthof prout moris ac stijl, met relatie van de gedane exploiten om 
te strekken na behooren, onder protest van costen en expres voorbehoudt van des comparants 
verderen eysch tegens J. Horstink en G. Colthof pro futuris judicato vel judicatis in de procedure of 
proceduren so den comparant tegens haer staet te entameren en te inititueren et sub salvis 
quiscunqs[?]. 
 
Conceditur. 
 
G. Vatebender, 
D. Bouwmeesters. 
Dit mark      is door Berent Elberink ter presentie van bovenstaende rigter en coornoot Derk 
Boumeester getrokken. 
 
 
1746, den 10. februari heeft de heer dr. W.H. Lamberg door desselfs knegt laten versoeken 
bankspanninge op den Hoff te Vaarwark namens Colthoff, welke aan zijn weledele hebben 
toegesegt so ras het water wat minder en de sneeuw verteert sal zijn, vermits men sig om 
voornoemde reden niet derwaarts kan transporteren.  
Alsoo den bouman op Heijink aan mij op versoek van den jongen scholte op Elberink heeft  bekendt 
gemaakt, dat desselfs moeder op heden was overleden, soo wordt den jongen scholte van den hoff 
te Vaarwark, Garrit genaamt, om wegens mijne impotentie zig naa voornoemde goedt Elberink te 
begeven om aldaar het viervoetige vee op te schrijven en naa sijn beste kennis te taxeren. Borculo 
den 14 februari 1746. 
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Waarop den selven de volgende lijste off register heeft overgebragt, zonder de selve getaxeert te 
hebben: 
 
- twee paarden, een oude zijnde [doorgehaald, btvw ]; 
- een swarte blinde merrie en een veulen van de mey; 
- Een swart spreende koe, oldt 10 off 11 jaar; 
- Een roodt koebeest van 4 off 5 jaar, dat tegens meij moet kalveren; 
- Een swart spreende starke, oldt op het 3de jaar, die ook op mey moet kalveren; 
- Een grijs blaarde starke op het 2de jaar; 
- Een swart ossen kalf van mey; 
- Een grijs starken kalf van mey; 
- Een grijs blaart starken kalf van mey; 
- Een swart spreent starken kalf van Borkelose kermis; 
- Een swart blaart starken kalf van 5 of 6 dagen. 
 
En ofschoon wegens dit geringe vee veel bedenkenkheyt was te maaken, zoo heeft eventwel den 
hoffheer uit gratie en consideratie, egter sonder consequentie, sig voor dit maal wegens de 
halfscheyt laten contenteren op den 3 maart 1746 met taggentig gulden. Hebbende ik mij om 
voornoemde reden ook laten contenteren met 20 guldens. 
 
 
Actum coram doctor Vatebender, hofrigter. Hofgenoten: Berent Elberink en Derk Boumeester q.q., 
den 19 meert 1746 op den hof te Vaerwerk, 
Erschenen Garrit Colthof als van desen weledelen hofgerigte bij en erkenden hofhorigen eygenaer 
en possesseur van 't goedt Grijsen cum annexis in Mallum gelegen, en dede onder reserve van alle 't 
declinatoire, dilatoire en ......... wehren en defensien regtens oppositie en pandtkeringe tegens 
alsodanen informelen en nullen pandinge als doctor J.H. van Basten dato den 14 januari 1746 voor 
desen weledelen hofgerigte sig onder staen heeft op eene informeele en tegen regtelijke wijse 
onder anderen tegens den com-parant te ondernemen, sig daer tegens bester gestalte regtens 
presenterende, met ver-soek, dat hier van de wete per Juris subsidium moge worden gedaen aen 
gemelte heer van Basten tot Borculo en daer van gerelateert ten effecte regtens onder eysch van 
costen comparant ten allen overvloet aen alle bewijslijke costen welke portie wegens die niet 
gedane oppositie binnen 14 dagen van den peindende mogten aengewendt zijn. Desuper duplum 
cum oblitione solita consequerende schoon men aen den heer hofrigter bewust deswegens het 
ongure en onbruykbare weergee... eerder banckspanninge heeft kunnen obtineren. 
 
Conceditur. 
 
[in de kantlijn:] 
consignatio facta est 
 
 
Op den 25 maert 1746 zijn op den ordinairen hofdag voor den hofrigter doctor G. Vatebender 
verschenen: Derk Boumeester, Roelof Egbertink en Garrit Colthof op Grijsen. 
Hebbende Berent Elberink laeten versoeken aen den Hofrigter, dat wegens lighaems swakheyt 
mogte te huys blijven; die dan ook om die reden is geëxcuseert. 
Vervolgens heeft Roelof Egbertink aen de weduwe te Vaerwerk betalt zijn agtien snaphanen off 
agtien goede schellingen, die bij den hofdag van den 29. meert 1745 was schuldig gebleven, dan 
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nog in minderinge van het jaer dat op St. Marten 1745 is verschenen 4 gulden tien stuyver, sulx dat 
denselven nog debet blijft 1 - 6, welke hij belooft te betalen op St. Marten aenstaende en dewijl den 
selve in gebreke is gebleven om mijne verschulde 3 gulden te betalen, welke hij op voorschreven 
hofdag van den 29 maert 1745 hadde aengenomen, so hebbe op sijn bidden en smeken nog 
wederom aen hem uitstel verleent, datop gemelten St. Marten, onder conditie nogtans, dat in val hij 
voornoemde tijd niet koomt te voldoen, dat alsdan den volgenden hofdag niet sal worden 
geadmitteert, maer dat als dan tegens hem sal worden geprocedeert als sulx naer hofregte gehoort. 
Na dat dit voornoemde hem, Roelof Egbertink, was voorgelesen heeft hij den inhoud van dien 
sittende gerigte bij handtastinge aen genoomen. 
 
 
Aan den hooggebooren graef en heere Georg Detlof, des Heiligen Roomschen Rijks-grave van 
Flemming, heere der stad en heerlijkheyt Borculo ende hofheer van den hof te Vaerwerk,  
 
Hooggebooren graef, genadige heer, 
 
Geeft met schuldig respect te kennen doctor J.H. van Basten, hoe dat den suppliant een wettigen 
crediteur van Jan Horstink en desselfs vrouw Johanna Grijsen modo hare kin-deren zijnde, sig 
genecessiteert vint om tegens Gerrit Colthof pro se et nomineuxoris sig qualificerende als hofhoorig 
wegens het goedt Grijsen in dese heerlijkheit, voogdije Eybergen en buurschap Mallum gelegen, aen 
den hof te Vaerwerk hofhoorig en voor soveel nodig of dienstig, mede tegen geseiden Horstink over 
het transport en overgave van 't geseyde goedt Grijsen cum annexis bij den laetsten aen de eerste 
nulliter en in fraudem creditorum op den 14. december 1745 gedaen proces voor den Hoove 
Provintiael van Gelderlandt als anders te voren. En vermits men in reguarde van hofhorige goederen 
het sij ten petitoire, het sij ten possesoire of ten eenigen anderen reguarde tot de hofhorige 
goederen en personen relatie hebbende ofte desselfs amptman of rigter niet vermag te ageren, so 
versogte suppliant ootmoedigst, dat U hooggraeflijke excellentie als hofheere aen hem mag gelieven 
te accorderen consent en qualificatie om die gelibelleerde procedure te kunnen voeren en 
prosequeren hierop en over U hooggraflijke Excellentie favorabele resolutie implorerende, 
 
't Welk doende, 
J.H. van Basten. 
 
[in de kantlijn:] 
Dewijl onse hofhoorige luyden van Vaerwerk die olde geregtigheyt hebben, dat men die selve 
nergens besaten of vervolgen kan, dan alleine voer oeren hofregten oder desen bank, so word bij 
ons om voorschreven reden gedifficulteert het versogte te accorderen, sullende dese ten protocol 
van Vaerwerk met het appoinctement werden geregistreert. Datum Borculo, den 1 julii 1746, 
 
G.A. von Sleussing als volmachtiger. 
 
 
Aen den hooggebooren graef en heere Georg Detlof, des Heiligen Roomschen Rijksgrave van 
Fleming, heere der stad en heerlijkheyt Borculoe ende hofheer van den hof te Vaerwerk, etc., etc., 
 
Hooggebooren graef, genadige heer, 
 
Geeft met schuldig respect te kennen, doctor J.H. van Basten, hoe dat den suppliant sig onlangs bij 
request aen U hooggraaflijke excellentie heeft geaddresseert gehadt, en daer bij te kennen 
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gegeven, hoe dat den suppliant een wettigen crediteur van Jan Horstink en desselfs vrouw Johanna 
Grijsen modo hare kinderen sijnde, sig genecessiteert vondt, om tegens Gerrit Colthof pro se et 
nomine uxoris sig qualificerende als hofhoorig wegens het goedt Grijsen in dese heerlijkheyt, 
Voogdije Eybergen en buurschap Mallum gelegen aen den hof te Vaerwerk hofhorig, over 't 
transport en overgaeve van dit geseyde goedt Grijsen cum annexis bij Jan Horstink aen hem Colthof 
en sijn vrouw nulliter en fraudem creditorium op den 14 december 1745 gedaen proces voor den 
Hove Provintiael als anders te voeren, met versoek, dat U hooggraeflijke excellentie als hofheer aen 
den suppliant consent en qualificatie daer toe mogte gelieven te verleenen. 
Dat u hooggraeflijke excellentie bij appoinctement van den 1 julii laetstleden in 't versogte heeft 
gelieven te difficulteren, om redenen dewijl u hooggraeflijke excellentie hofhorige luyden van 
Vaerwerk die olde geregtigheyt souden hebben, dat men dieselve nergens besaten of vervolgen kan, 
dan alleine voer oeren hofregten oder desen bank. Waeruyt den suppliant heeft moeten besluyten, 
dat de intentie van U hooggraaflijke excellentie is, dat alle so personele als reëele actiën tegen dese 
hofhorige luyden voor de bank van den hof te Vaerwerk souden moeten geëntameert ende vervolgt 
worden, dat den suppliant voor hem onnoodig oordeelt, daer over ondersoek te doen, doordien het 
aen hem evenveel is, waer dat hij procedeert, overal op een onpartijdige justitie vertrouwende, 
derhalven bij desen ootmoedigst versoekende, dat U hooggraefelijke excellentie aen hem consent 
en qualificatie mag gelieven te verleenen, om die gelibelleerde proce-duire dan voor de bank van 
den hof te Vaerwerk te mogen voeren en prosequeren. 
Moetende den suppliant egter de vrijheyt nemen van te protesteren in cas hij eenige oppositie over 
dese jurisdictie mogte komen te lijden, insonderlijk dewijl G. Colthof en sijn vrouw niet eens op het 
hofhoorige goedt Grijsen, maer op 't Colthof onder het Landgerigte van Borculo woonen, dewijl men 
vast vertrout, dat U hooggraeflijke excellentie met den suppliant, welke willen acoueren, dat U 
hooggraeflijke excellentie gelibelleerde jurisdictie vermeinende te hebben den suppliant de intentie 
van U hoograeflijke excellentie op volgende daer inne ook sal moeten mainteneren. Hier op en over 
U hooggraefllijker excellentien favorabele resolutie implorerende. 't Welk doende, J.H. van Basten. 
 
[in de kantlijn:] 
Het versogte consent en qualificatie word mits desen geaccordeert, den hofheer en een yder sijn 
regt ongepraejudicieert, en sal deese vervolgens ten protocolle van Vaerwerk worden geregistreert. 
Datum op onsen Hoogen Huyse van Borculo, den 15. september 1746, 
 
G.A. von Sleussing als volmagtiger. 
 
 
1746, den 19 september heb ik als hoffrigter op den eersten maandag naa Kruysver-heffinge, naa 
ouder gewoonte op den hoff te Vaarwark de bank gespannen, alwaar doemaals zijn gecompareert: 
den voogt van Eybergen q.q. en Garrit Colthoff op Grijsen.  
En dewijl namens het hoffhorige goedt Elberink niemand is verschenen, zoo sal daar over nader 
worden gedisponeert. 
 
 
Actum coram doctor G. Vatebender, hofrigter, hofgenoten: Derk Boumeester qq. en Cornelis ten 
Bemthuys bij impotentie en absentie van andere hofge-noten, den 17 october 1746 op den hoff te 
Vaarwark. 
Erschenen dr. J.H. van Basten en inhibeerde mits desen zijne welgefundeerden eysch en aenspraak 
cum annexis sub nrs.1 tot 19 incluis concluderende als dan bij en t'einders op ende tegens Gerrit 
Colthoff voor hem selven en namens zijn vrouw Grietjen Wittebreuk, afwagtende daarop van den 
selven comparitie en handelinge sijnde ten dien einde voor desen weledelen hofgerigte behoorlik 



Protocol of hofboek van de Hof te Vaarwerk in Eibergen, 1722-1794 © B.H.M. te Vaarwerk 

 
 

55

geciteert siu ...... etc., onder protest van kosten. 
Daarop erschenen G. Colthoff, geadsisteert met sijn bediende avocaat dr. W. Lamberg, en wil onder 
reserve van alle dilatoire en peremptoire exceptien, wheren, middelen en defensien regtens, hebben 
versogt copie der ingediende schrifturen, ten einde om daarop het zij peremtoire, het zij dilatoire te 
handelen zoo als sulx naa statutaere willen us..... is, en sulx cum termino, onder eysch van kosten. 
 
Adverso de versogte copie cum termino wordt geaccordeert onder protest van kosten. 
 
 
 
Actum coram doctor G. Vatebender, hoffrigter. Hoffgenoten: Derk Boumeester qq. en Cornelis 
Bemthuys bij impotentie en absentie van andere hoffgenoten, den 12. december 1746 op den hoff 
te Vaarwark. 
Erschenen G. Colthoff in desen geadsisteert met sijn bediende advocaat doctor Lamberg en wel 
tegens de heer doctor Joh. Hend. van Basten onder expres protest van sig ten principalen niet te 
sullen inlaten en dat al het geene men ten opsige van het principale poinct mogte te seggen, alleen 
maar sal strekken tot stavinge van desersijts te proponere en ce..tien, kortelik hebben geavanceert, 
dat het niet alleen lheenregtens, maar ook wel specialiter hoffregtens als van quader nature dan de 
voorige zijnde is. 
Dat er op hoffhorige goederen generhande attestatie waar onder notoir een pandinge moet 
gerekent worden vermag te geschieden dan met praealabel octroy van den hoffheer daar toe 
separatelijk en praevie bij requeste versogt. 
Dat egter den heer impetrant en .........  heeft kunnen goedt vinden om eygener auctoriteyt en dus 
sonder voorafgaande interventie van die so necessaire qualificatie van zijn excellentie den heer van 
Borculo als hoffheer van Vaarwark, op het hoffhorig goedt Grijsen in Mallum gelegen absq. priori 
impetratie venia met pandinge te procederen, het welke immers eennen handel ipso jure nul 
uitlevert, en welke immers en post door generhande ratihabitie kan reconvulcsceeren. 
Dat evendaarom den heer impetrant en ge...pieerde sulx wel heeft schijnen te bemerken wanneer 
sijn weledele poste factum en als mostart naa de maaltijt, van den hoogwelgebooren heer Van 
Schleussing heeft versogt N.B. nude veriam agendi, zonder selfs cooroboratie van zijn voorige 
peyndinge te versoeken. Schoon men sodanen coorboratie ook sunsten gans niet soude hebben 
g[e]avoueert, vermits comparant door wederdeels nonchalance van zoo een wesentlijk requisit reets 
een jus quaesitum om namentlijk deswegens eene welgefundeerde exceptie te proponeren 
geobtineert hadde woedanen verkregen regt hem selfs door den vorst van den lande niet konde 
benoomen worden. 
Waaruit dan een notoir defectus forme consterende, welke volgens de leere van Costaluis wesentlijk 
is, en wel sodanig, dat schoon er in modico gepekeet is, zo als Spergerus in tractatu de modico leer 
wel observeert, egter den gehelen handel nul is. Waarom men genootssaakt wordt om aan den heer 
impetrant te obmoveren en ee ........ eo modo quo agis male agis informalitatis et nultitatis 
pro....onvermindert welke exceptien men alhier nog genootperst wordt exceptive bij te voegen. 
Dat wederdeel eerste en wel op een uitvlugt van een praetense fraudulente handelinge waar tegens 
men wel expresse protesteert sig heeft laten gel..ten, om te panden op een effect, het geene aan 
den comparant Colthoff en zijn huysvrouw pure verkofft debit naa voorgaande betalinge de 50. 
penning voor desen weledelen hoffgerigte, getransporteert was, waarop dan ook ingevolge het 
hoffprotocol den selven comparant nevens zijn huysvrouw solemnelik in den eedt als hofgenoten 
geadmitteert zijn; waarop eerst een informeel .... van wederdeel, 't welk .. mer ..... geen ingang 
regtens zijnde in jure generhande kragt heeft, waarom men dan weder genootperst wordt om aan 
den heer im-petrant te proponeren  exceptionem tibr. adversus me o competit actio namentlijk in 
vim dilatoriam waarmeede den comparant met expresse additie dat alhier een nulliteyt off defectum 
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contessus primevam existeert en dat in allen gevallen een nulle peeduse tegens hem comparant uit 
hoofde van eenen Jan Horstink (welke  .. ..... geen Hofgenoot meer is) geventileert word waar 
meede men onder reserve van zijn nadere seggen bij repliq exceptioneel, naa voorgaande 
consequatie van vier daalders, ter paritie van het N.R. wil hebben geconcludeert tot admissie van 
die voorens geobjecieerde exveptien bij ordre cum expensis, afwagtende daarop behoorlijke 
handelinge naa teneur des nieuwen regtens. 
 
Hierop erschenen doctor J.H. van Basten, geadsisteert met zijn broeder, doctor Michil van Basten, 
en versogte, volgens N.R., dat desen weledelen hoffgerigte van Vaarwark een termijn mooge 
worden gepraesigeert tot afhandelinge deser exceptiën, sub salvis quibus.... en eysch van kosten. 
Wegens het tussenkomen van de kersdagen en vacantie, zoo wordt desen termijn aan-gestelt 
tegens den 30 januari 1747 bij continuatie binnen Borculo ten huyse van J. Lefers des 
voordemiddags 11 uren. 
 
[in de kantlijn:] 
De antwoort, re- en duplicq van den 30 januari zijn te vinden met de sententie in de kiste van den 
hoff te Vaarwark. 
 
 
Actum coram doctor Vatebender, hofrigter; hofgenoten: Derk Boumeester qq., Roeloff Egbertink en 
Gerrit Grijsen, den 13 meert 1747, alwaar die voorschreven personen op den ordinairen hofdag voor 
den rigter verschenen zijn, 
Vervolgens heeft Roeloff Egbertink aan de wedue te Vaarwark betaalt 5 -8, welke hij hier vorens 
116 was debet gebleven, zodat nu wederom een voljaar restaeert, als mede wegens een ducaat die 
te legt was 12 stuyvers. Voorts is nog eens en voor de laatste maal aan hem uitstel verleent wegens 
3 guldens, welke hij nog ten agteren is volgens voormelt folio 116 aan den hofrigter en sulx tot St. 
Marten aanstaande.  
Elberink is wegens zijne langdurige siekte ook geëxcuseert. 
 
 
Actum coram doctor G. Vatebender, hofrigter. Hofgenoten: Derk Boumeester qq. en Derk Smits bij 
absentie van een ander hofgenoot, den 24 april 1747 op den hoff te Vaarwerk. 
 
Erschenen doctor J.H. van Basten, geadsisteert met sijn bediende doctor M. van Basten, en versogte 
...... van sodanen decreet als in saaken tussen comparant impetrant en ge...pieerde en G. Colthoff, 
gedaagde en excipient bij desen edelen hofgerigte met assumptie van onpartijdige reghtsgeleerden 
over de geobjecieerde exceptiën etc. onder eysch van kosten. 
 
Daarop erschenen G. Colthoff, en wil onder adsistentie van zijn advocaat doctor Lamberg hebben 
versogt meede pronunciatie onder reserve van beswaar in cas bij die sententie mogt verongelijkt 
zijn. 
 
Fiat pronuntiatio 
 
 
In saken exceptioneel voor een weledel hoffgerigte van Vaarwark, ongedecideert hangende tussen 
doctor Joh. Hend. van Basten, aanlegger en geëxcipieerde ter eenre, en Garrit Colthoff, gedaagde 
en excipient ter anderen zijde, gesien, gelesen en geëxamineert de acte van citatie van den 19. 
sptember 1746. Voorts die daarop gevolgde eijsch en aanspraak cum annexis van den 17. otober 
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dito jaars, neffens die daar tegens doo den ecipient in dato den 12. sptember 1746 geproponeerde 
exceptiën eo modo quo agis male agis informalitatis et nullitatis processus et tibi adversus me non 
competit actio; Voorts re- en duplicq exceptioneel van den 30. januari 1747 door partiën bij 
continuatie ten wedersijden mondelik ten protocolle afgehouden en voldongen. En gelettet waarop 
in desen eenigsins te letten stonde, 
Welgemelten hoffgerigte met assumptie van onpartijdige reghtsgeleerden, doende regt, rejecteert 
voormelde exceptien eo modo quo agis male agis, informalitatis et nullitatis petit actio, en 
ordonneert den gedaagde en excipient op de overgegevene eysch en aan-spraak cum annexis ten 
naasten te dienen van antwoordt, zoo als na stijl en gewoonte van desen weledelen hofgerigte is 
gehorende. Met condemnatie van den excipient in de kosten deser exceptive procedure veroorsaakt 
tot taxatie en moderatie van desen weledelen hoffgerigte. 
 
Aldus bij ons ondergeschreven geadviseert binnen Borculo, den 21. meert 1747, 
J. Schomaker, J.L. Solner. 
 
[in de kantlijn:] 
Pronuntiatus op den hoff te Vaarwark, den 24. april 1747. In fidem, G. Vatebender. 
 
 
Berent Elberink heeft betaalt aan den hoffheer van Vaarwark eene somma van twintig ducatons voor 
het consent aan hem verleent om te moogen trouwen. En is om sekere reden en consideratien 
wegens verscheyden aan hem overkomene bedroefte toevallen, verproken, dat men niet verder wil 
resteteren, dat hij suymagtig geweest om dit nu gegeven consent te versoeken, en dit alles sonder 
consequentie. Datum op den Huyse Borculo, den 8 mey 1747. 
 
G.A. von Schleussing als volmagtiger. 
 
Mijn jura in dese saak als hoffrigter zijn aan mij betaalt met vijf en twintig guldens, 
Borculo, den 1. junii 1747. 
 
 
Actum extraordinair binnen Borculo voor den hoffrigter doctor G. Vatebender. Hoffgenoten: Derk 
Boumeester en G. Grijsen, den 1 junii 1747. 
Erschenen Berent Elberink den jongen, tans bouman van het erve en goedt Elberink, getroudt met 
Janna Steelkamp, tutore marito, te kennen gevende, hoedat zij comparanten zijn hooggraflijke 
excellentie Van Flemming als hoffheer van den hoff te Vaarwark, hebben gecontenteert wegens 
versuym zoo zij schuldig waren te versoeken om te mogen trouwen. En dat zij den hofrigter 
uitwijsens de quitantie hier vorens te vinden, deswegens ook hebben voldaan. Zoo versoeken zij 
comparanten dat niet alleen in den hoff mogen worden geadmitteert, maar dat haar ook den eedt 
na hofregte mag worden afgenomen. 
Nadat het versogte aan de comparanten was geaccordeert, zoo hebben deselve den eedt, 
hiervooren folio 111 ervintelik, persuni avisatione praevia aan handen van den hofrigter  werkelik 
afgelegt en de jura ad 6 guldens en dus voor 3 daar voor aan denselven betaalt. 
 
  
Actum coram doctor G. Vatebender, hofrigter. Hofgenoten: Derk Boumeester en Berent Elberink, 
den 1 junii 1747, extraordinaris binnen Borculo, 
Erschenen G. Colthoff, in desen geadsisteert met zijn advocat doctor Lamberg, te ken-nen gevende, 
hoedat aan den comparant namens doctor J.H. van Basten is ter handt gestelt eene acte van 17 
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meii 1742, nevens eene extravagante specificatie van kosten over een bloodt exceptis poinct 
voorgevallen, op welke specificatie men ad redimendam vexam aan den specificant van gerigts 
wegen wil hebben geoffereert en in openen beurse en klinkenden gelde gepraesenteert eene 
somma van hondert agt en seventig guldens, ten fine en effecte regtens, met versoek, dat in cas 
van refuis, en dus in eventum de selve geoffereerde penningen ten schade en bate van 
voornoemden doctor J.H. van Basten in judicio moogen worden geconsigneert, in eventum van 
kosten protesterende. Met verzoek, dat het juris subsidium in desen mooge worden versogt. 
De versogte offerte wordt aan den comparant toegestaan, gelijk ook dat in cas van re...... sullen 
worden geconsegineert, ten fine en effecte als hier boven. 
Retulit den gerigts boode Jan Wessels, dat hij met kennis en consent van borgemeister Elberus een 
extract van bovenstaande acte met de penningen daarbij vermelt, aan doctor van Basten op den 1. 
junii 1747 heeft geïnsinueert, en dat zijn weledele, hoewel die oblatie veel te gering was; egter om 
sooverre van G. Colthoff af te koomen, de penningen hadde aangenomen tot voorkominge van 
vexatien. 
 
 
Aan den Weledelen gestrengen heer G. Vatebender, juris utriusque Doctor, hofrigter van Vaarwark,  
 
[in de kantlijn:] Exhibitum den 12 junii 1747 
G. Colthoff, door erheffelijke redenen belet zijnde om zijn nodig bewijs tot instouletie van zijn 
antwoordt  contra doctor J.H. van Basten in termina in te winnen zal (daar in staadt is, om zijne 
....singinge te proberen) op den sesweeksen dag, die aankoomen sal naa den termijn antwoorts 
realiter dienen van die antwoort en ten dien einde sig gedragen naa het praescript reglements, en 
als dan ad redimendam vexam consigneren 12 guldens, met versoek, dat dus tegens suppliant als 
sig naa het reglement gedragende, niets nadeligs worde ondernomen. Pro stilo, 
 
W.H. Lamberg, Gerrit Colthoff. 
 
 
Weledele gestrenge heer, 
 
Doctor J.H. van Basten soo aanstonts ten protocolle vernomen hebbende, hoedat  Gerrit Colthoff sig 
bij requeste aan Uw Excellentie heeft geaddresseert, gerein...treert en aangenomen, dat op den ses 
weeksen dag, die aankoomen sal naa den termijn antwoorts realiter sal dienen van die antwoordt 
tegens den suppliant. En dat als dan daarbij ad redimendam vexam, zoo hij zeit, maar soo als de 
heeren Staten van den Lande voor een boete tot verbeteringe van zijn versuym gunstelijk hebben 
gelieven te accorderen (zal consigneren 12 guldens. 
En dewijl hij Colthoff hier meede sine contumacie en daar toe staande poenaliteyt selve erkent, soo 
sal den suppliant sulx pro confesso et conficto aannemen die verbeteringe, handelinge en 
consignatie op den behoorlijken dag alnog afwagten en bij gebrek van het eene off andere tegens 
den selven wijders na behoren procederen. Onder protest van opontholt en kosten. Versoekende 
hier van aan G. Colthoff sooveel nodig off dienstig insinuatie en daar van relatie. 
 
't  Welke doende,  J.H. van Basten. 
 
[in de kantlijn:] Fiat insinuatio, Borculo, den 12 junii 1747. 
 
 
Op den 17. julii 1747 heeft Garrit Colthoff zijn schrifture off antwoordt met en neffens 
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twaalf guldens, omdat op zijn tijt niet hadde gehandelt ad manus neat contra doctor J.H. 
van Basten overgegeven. 
 
 
 
Actum extraordinaris binnen Borculo coram doctor Vatebender, hofrigter van den hoff te Vaarwark, 
hofge noten: Roeloff Leppink en Harmen Deseker bij gebrek van ordi-naire hofgenoten, den 31 
augustus 1747. 
Erschenen Jan Horstink, te kennen gevende hoedat Gerrijt Kolthoff in december 1746 den 
comparant met consent van den heer verwalter-rigter van Haksbergen heeft doen aanseggen, dat 
hij Kolthoff als besitter van het hofhorige goed Grijsen in Mallum door doctor J.H. van Basten voor 
het hofgerigte van Vaarwark in proces getrokken was, wegens een handschrift van hem comparant, 
groot 521 guldens en eenige stuyvers, gesinnende den comparant om hem van die procedure te 
ontlasten etc.. 
Waarop den comparant doet seggen, dat de schuld van doctor van Basten, luyd obligatiën van den 
19. meert 1742, pro resto off voor het overschot grood 21 guldens 10 stuyvers, twee hammen en 
vier paar jonge hoenderen; En van den 18 junii 1745 grood 500 guldens nevens den interesse van 
dien bij den comparant met zijn eigenhandig getrokken merken in presentie van getuygen uit 
oirsake als daerbij, bekend zijnde aan hem, G. Kolthoff, soo voor als ten tijde van den koop en 
overgave van 't geseyde goed Grijsen en het gerede altoos bewust is geweest, en dat hij comparant 
daar van aan hem Kolthoff sonderling kennisse heeft gegeven. 
Dat G. Kolthoff hem, comparant, zijne onmundige kinderen en derselver wettige crediteuren, met 
dien koop en overgave bedrogen en verleyd heeft om alleen het capitaal en interesse van den heer 
van Kampferbeek modo koopbrief te stellen ende het overige van den kooppennink te verswijgen 
ten einde doctor Van Basten niet met al soude hebben, met belofte, dat hij alsdan die onder 
anderen bedongen 200 gulden aan den comparant vrij sonder eenige molestatie wilde geven en 
betalen. 
Dat ten tijde van het oprigten van den koopbrief de pretensien van dr. van Basten meede hadde 
bekend gemaakt in tegenwoordigheyd van G. Kolthoff voor 't tekenen van den koopbrief, hem 
comparant daar toe meede aangeset heeft; seggende dat dr. van Basten niet soude hebben dat hij, 
comparant, den koopbrief maar soude tekenen alles aan Kolthoff overgeven en voort na 't transport 
uit 't huys gaan, de saake soude dog de saake blijven, soo als die met Kolthoff was afgesproken en 
gemaakt. 
Dat sulx niet behoefden te seggen, dat het geen naam mogt hebben, dat het op een woord moeste 
afgaan, daarbij aan G. Kolthoff toevoegende dat hij vooral aan den com-parant zou geven hetgeene 
hij hem versproken hadde, hetwelke Kolthof ook heeft belooft, met bijvoeginge, also waar als er een 
God was.  
Dat dr. Lambergen zijn vader hebbende doen koomen, daar tegens geseyd heeft, hij behoefde den 
koopbrief niet naa te lesen, hij soude maar tekenen, hij was zoo goed. 
Dat den comparant de groote weldaden en de deugdelijkheyd der schuld van dr. van Basten 
erkennende op des selfs gesinnen door Gosen en den jongen Jan Swerink gedaan daags voor de 
geregtelijke overgave, dat is op den 13 december 1745 bij G. Kolthoff is gegaan en den selven 
gebeden om met hem na dr. van Basten te gaan en den selven voor het transport te vreden te 
stellen. 
Dat Kolthoff daarop des nagts na dr. Lambergen geweest zijnde, en hij Kolthoff en dr. Lambergen 
des anderen daegs, dat is den 14. dito, hem, comparant, soo met goede beloften als met 
bedreygingen hebben aangelokt gepaayt en gedwongen, dat met een bij dr. van Basten mogt gaan, 
maer dat aanstonts opdragt soude passeren, beloovende Kolthoff, dat hij de sake met dr. van 
Basten dan wel wilde uitmaken en hem, comparant, de bewuste 200 gulden sonder eenige 
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molestatie geven. 
Dat den comparant daarop tot de dwaasheyd vervallen is, en de overgave en de inruyminge van alle 
zijne en zijner onmundigen kinderen, gerede en ongerede goederen gedaan heeft, zonder ooyt 
daarvoor een pennink genoten te hebben. 
Edog gedenkende, dat hij daar toe door bedrog verleyd is geworden, en dat hij zijne onmundige 
kinderen en ser selver wettige crediteuren daar door bedrogen zijn; dat ook hij Kolthoff in genen 
deele zijne beloften nakomt en selfs sodane schulden van den comparant en zijne kinderen, de 
welke hij uitdrukkelijk bij 't maken van den koop als een gedeelte van den koopspennink boven den 
koopspennink in den koopbrief verdigt, aangenomen heeft, alnu tot het loon van een arme 
dienstmeyd ....... verweygert te hebben.  
En aanmerkende, dat hij, comparant, dus geensins verpligt is G. Kolthoff van de procedure van dr. 
Van Basten te ontlasten. 
Dat ook alle bedriegelijke contacten en handelingen ende welke met geen behoorlijke forme, als in 
desen gedaan zijn, na regten onbestendig werden gehouden. 
Soo wil den comparant hem G. Kolthoff van gerigtswegen hebben gesonnen, om die door zijn 
bedrog verkregen goederen aan den comparant en zijn onmundige kinderen wederom te 
restitueren, sullende den Comparant als dan dr. Van Basten en zijn andere wettige schuldenaren 
betalen in contrairiën val protesteert den comparant over de gevolgen hem en zijne onmundige 
kinderen haar regt en actien tegens G. Kolthoff compete-rende overal reserverende, versoekende 
hiervan insinuatie aan G. Kolthoff en relatie als gebruikelijk is, onder protest van kosten. 
 
De versogte insinuatie word aan den comparant toegestaan. 
 
 
1747, den 18 september zijn voor mij als hoffrigter gecompareert op den hoff te Vaarwark: Derk 
Boumeester qualitate qua, Roeloff Egbertink en Garrit Grijsen.  
Zijnde voor het overige niets meer voorgevallen. 
 
 
1748, den 25 meert zijn voor mij als hofrigter op den hoff te Vaarwark gecompareert: Derk 
Boumeester, qualitate qua, G. Grijsen, Roeloff Egbertink en B. Elberink.  
En is verder niets voorgevallen. 
 
 
[In de kantlijn bij het volgende:] 
P.M. dese acte moet boven der andere gerekent worden geprotocolleert te zijn. 
 
Actum coram dr. G. Vatebender, hofrigter, hofgenoten: Derk Boumeester qualitate qua en Cornelis 
Bemthuijs bij gebrek van een ordinair hofgenoot, den 6 november 1747 op den hoff te Vaarwerk. 
Erschenen G. Kolthoff onder adsistentie van zijn bediende advocaat dr. Lamberg, en exhibeerde des 
selfs regtelijke dupliq naakt en blood, op en tegens de tegenregtelijke repliq van doctor J.H. van 
Basten cum annexis. 
Hier op erschenen doctor J.H. van Basten in desen geadsisteert met zijn bediende advo-caat doctor 
Michil van Basten, en versogte van desen weledelen  hofgerighte (vermits de saake tussen den 
comparant en Kolthoff in staat is gebragt van wijsen) moge worden aangesteld een korten dag van 
collatie en ablegatie met eysch van kosten, en dat hier van per extractum ten allen overvloed kennis 
moge worden gegeven aan voorschreven G. Kolthoff onder eysch van kosten. 
Den versogten dag van collatie en ablegatie word bij het hofgerigte aangesteld tegens heden over 
14 dagen, sullende wesen den 20. deses maands november des agtermiddags om 2 uren ten huyse 
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van de gemeensman Lefers binnen Borculo wonende. 
1748, den 10. januari is desen termijn van ablegatie geprorogeert tot den 24. deses wegens mijne 
indispositie, ter tijt en plaats als vorens. 
 
 
Actum coram dr. G. Vatebender, hofrigter, hofgenoten: Derk Boumeester, qualitate qua, en Berent 
Elberink, den 24 januari 1748. 
Inventaris der processtukken in saken van den heer advocaat J.H. van Basten, impetrant ter eenre, 
op ende tegens Garrit Kolthoff, hofhorigen bouman op Grijsen, ter anderen zijden, voor den hoff van 
Vaarwark geventileert en voldongen: 
 
1.  Aanspraak van den 17 october 1746 cum  annexis van N. 1. tot 19. incluis; 
2.  Interlocutoire sententie van den 21. meert en gepronuntieert den 24 april  1747; 
3.  Antwoord de dato den 17 julii 1747 cum  annexis sub vocabilis sententie in praevae curiae 

falsitas detecta, jus et praxis, voorts innocentia; 
4to  Repliq van den 11 september 1747 met de documenten sub. N. 20 tot 27. incluis. 
5to  Dupliq van den 6 november 1747 naakt en blood. 
6.   Protocollara van den 17 october 1746 tot den 24 januari 1748. 
 
Aldus ten overstaan van beyde partiën, neffens derselver advocaten, gecollationeert, gesubsenbeert 
en gesloten en dato ut supra; Sijnde tot ordeldager door partiën genomineert en bij loting  
aangesteld: Arnoldus Simmelink op den Mallumsen Tiegelavond; Welke bij handtastinge in eedes 
plaets, ad manus judicis, sal beloven het geene bij den 31 artikel van  't nieuwe reglement staat 
geëxprimeert; zijnde aan zijde van impetrant gesuspecteert  de H.H. advocaten Pleger en 
Marienburg, en van zijde van gedaagde de H.H. advocaten Joost Schomaker, Pleger en Solner 
junior. 
 
Op den 29 dito heb ik het originele proces aan den ordeldrager Simmelink overgegeven, welke de 
handtastinge, hierboven gemelt, aan mijn handen heeft gedaan. 
 
 
1748, den 17 september zijn voor mij als hofrigter op den hoff te Vaarwark gecom-pareert: Derk 
Boumeester q.q., G. Grijsen en Berent Elberink.  
En is vervolgens niets meer voorgevallen. 
 
 
Actum extraordinair te Borculo, coram doctor G. Vatebender, hofrigter, hofgenoten: Derk 
Boumeester, qualitate qua,  en Berent Elberink, den 18 october 1748. 
Erschenen doctor J.H. van Basten, en versogte pronuntiatie van sodane sententie als in saake van 
de comparant op en tegens G. Kolthoff pro se et nomine uxoris over de fraudulente alienatie van het 
hoffhorige goed Grijsen etc., voor den hoff te Vaarwark geventileert, met advys van onpartijdige 
reghtsgeleerden geschept is, zijnde de stukken alhier in den gerigte ongeciteert door den 
ordeldrager overgelevert, openinge daar van versoekende. En adverso petit idem sub salvis ...... cu.. 
en onder eysch van kosten. 
 
Fiat pronuntiatio. 
 
[in de kantlijn, behorend bij het navolgende “advies”:] 
Pronuntiatum 1748 
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Extraordinair binnen Borculo, den 28 october 1748.  
In saken voor een weledelen hofgerigte van Vaarwark ongedecedeert hangende tusschen doctor 
Joh. Hend. van Basten, impetrant ter eenre, op ende tegens Gerrit Kolthoff voor hem selfs en 
namens zijn vrouw Grietje Witbreuk en bij haar overlijden nu als vader en wettige voogd zijner twee 
onmundige kinderen, kinderen bij gemelte zijne huysvrouwe ehelijk geprocreeert, gedaagde ter 
andere zijde. 
Gezien, gelesen en geëxamineert d'eysch en aanspraak van den 18 october 1746 cum annexis sub 
N. 1. usque ad N. 19. inclusive die daarop den 24 april 1747 gevolgde pronuntiatie van een 
interlocutoire sententie tusschen voorschreven partien ergaan, antwoord de dato den 17 julius des 
selvigen jaars 1747 cum adjunctis sub vacabulis sententie supraemae curiae, falsitas detecta, petet 
praxis et innocentia; Repliq van den 11 september 1747 met de bijgevoegde documenten onder de 
nommers 20 tot 27 ingesloten. 
Een dupliq sub dato den 6 november van meergenoemden jaere 1747 naakt en blood; mitsgaders 
de verdere recessen en dingtalen van den 17 october 1746 tot den 24 januari 1748 tussen partiën 
voorgevallen en afgehouden, alles ingevolge den inventaris op geseyden 24 januari deses jaars daar 
van geformeert, en widers gelettet waarop in desen eenigsints te letten stonde, welgemelte 
hofgerigte met advis van onpartijdige reghtsgeleerden doende regt, verstaad dat den gedaagde pro 
se et qualitate ut in actis, schuldig en gehouden is, om van die in actis gelibelleerde koop en daarop 
gevolgde transport van het hofhorige erve en goed Grijsen cum annexis en verdere vermelte 
goederen en gecedeerde possessie, als in fraudem pupillorum et creditorum geschied, af te sien, 
met restitutie der vrugten, daarvan genoten, off zoo daarvan genoten hadden kunnen worden. En 
oversulx te gedogen, dat den impetrant zijn agterwesen met de sequelen van dien, daaraan sal 
kunnen en mogen verhalen, den gedaagde daar toe condemnerende als meede in de kosten deser 
procedure tot taxatie en moderatie deses weledelen hofgerigte. 
Aldus geadviseert bij ons, ondergeschreven reghtsgeleerden, binnen Zutphen, den 11 october 1748, 
 
Bern. Huinink, H.A. Toewater. 
 
Doctor Van Basten bedankt desen weledelen hofgerigte voor goede administratie van justitie. Garrit 
Kolthof versoekt copie van de sententie cum rationibus. 
 
 
Actum op den hoff te Vaarwark, den 17 maart 1748, 
Zijn voor den hofrigter gecompareert: Derk Boumeester q.q., Berent Elberink en Roeloff Egbertink, 
welke eindelijk aan mij heeft betaalt 2 - 8 - 0, zijnde het overige geremitteert uit consideratie. 
Vervolgens heeft hij aan de weduw te Vaarwark betaalt: 5 - 8 - 0, welke in den gepasseerden jaare 
al zijn verschenen geweest, sulx dat hij nu wederom met Martini 1748 eenvol jaar ad 5 - 8 - 0 debet 
blijft, welke hij bij handtastinge belooft op aanstaande St. Marten te betalen. 
 
 
1749, den 15 september zijn voor den hofrigter op den hoff te Vaarwark gecompareert: Derk 
Boumeester q.q., G. Kolthoff op Grijsen en Berent Elberink, sonder dat verder iets is voorgevallen. 
 
[Beide bovenstaande akten zijn doorgehaald, btvw] 
 
 
Actum coram doctor G. Vatebender, hofrigter. Hofgenoten: D. Boumeester q.q. en Berent Elberink, 
extraordinaris binnen Borculo, den 6 november 1748. 
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Erschenen Garrit Kolthoff, en wil voor desen weledelen hofgerigte van Vaarwark hebben 
geappelleert van sodanen erroneuse en nietige sententie als tussen doctor J.H. Van Basten, 
impetrant ter eenre, en hem, comparant, gedaagde ter anderen sijden voor welgemelte hofgerigt 
dato den 28 october 1748 gepronuntieert is; met versoek, dat dit appel in het hofgerigts protocol 
moge worden geïnsereert, en vervolgens daar van aan gemelde advocaat Van Basten de tijdige 
weete gedaan per juris subsidium, consequerende conform d'ordonnatie der appellen eene boete 
van een praetens quod appel 50 guldens onder eysch van kosten. 
 
[in de kantlijn:] 
Consignatio facta est. 
 
De versogte insertie en insinuatie word bij het hofgerigte toegestaan, en den president-borgemeister 
der stad Borculo, zeer gedienst, vrind en naburelik versogt, dese p. juris .....dium te willen doen 
exploiteren, en daar van na behoren te laten relateren cum oblative reciproca. 
 
 
Actum coram doctor G. Vatebender, hofrigter; hofgenoten: Derk Boumeester en Berent Elberink, op 
den hoff te Vaarwark, den 2 december 1748 des voordemiddags omtrent elf uren, 
Erschenen doctor J.H. van Basten pro se en als volmagtiger van de heer doctor H.H. Otters, 
advocaat voor den Hove Provinciaal van Gelderland, te kennen gevende, hoedat, primo, aan den 
comparant pro se, luyd obligatiën van den 19. meert 1742 en 18. junii 1745 wegens verdient salaris 
en verschot 521 - 10, twee hammen en 4 paar hoenderen met den interesse van dien; En, 2do., aan 
desselfs heer principaal meede wegens salaris en verschot pro resto 188- van Jan Horstink en 
desselfs vrouw Johanna Grijsen, modo haar twee onmundige kinderen zijn competerende. Dat Gerrit 
Kolthoff en Grietjen Witbreuk, eheluyden, haar hebben onderstaan om van geseyde Jan Horstink 
voor hem selfs en namens zijn onmondige kinderen selfs buyten erkentenisse des gerigts het 
hofhorige erve en goed Grijsen cum annexis in dese heerlikheyd van Borculo, voogdie Eybergen en 
buurschap Mallum, met de gerede goederen, mest en mestregt, etc., in fraudum pupillor.. et 
creditore te kopen op den 14. december 1745 sig te laten transporteren de possessie daar van te 
doen inruymen. Dat den comparant pro se daar door verpligt geworden is om deswegens tegens G. 
Kolthoff pro se et nomine uxoris actione revocatora te procederen. Dat gemelte Kolthoff pro se et 
q.q. na twee temeraire proceduren in aceptivis en ten principalen hartnekkig gefoceert te hebben, 
bij sententie van desen weledelen hofgerigte van den 28. october laatstleden, cum expensis is 
gecondemneert om van die gelibelleerde koop en daarop gevolgde transport van 't voor-schreven 
erve cum annexis en verdere vermelte goederen en gecedeerde possessie, als in vandem pupillorum 
et creditorum geschied, af te zien met restitutie der vrugten daar van genoten off soo daarvan 
genoten hadden kunnen worden en oversulx te gedogen, dat den comparant zijn agterwesen met 
de sequelen van dien daar aan sal kunnen en mogen verhalen;  
Dat dese condemnatie is geschied op irreprocliable getuygen niet alleen bij den comparant, maar 
ook selfs bij hem Kolthoff ad testandum ingewonnen, en des selfs daarop gevolgde bekentenisse 
van zijn gepleegt bedrog met indiguatie van den eed daartegens bij hem al te temeraar 
gepraesenteert.  
Dat G. Kolthoff sig heeft laten gelusten, om van dit reghtelijke gewijsde voor desen weledelen 
hofgerighte, men weet niet aan wien, te appelleren. 
Dat den comparant pro se et q.q. considererende sino., hoedat hij sig genecessiteert vind tot 
erlanginge van voorschreven wettige credita, zoowel tegens G. Kolthoff pro se et q.q. als J. Horstink, 
pro se et q.q. te procederen. 
Secundo, dat G. Kolthoff de gecedeerde gerede goederen reets verbragt, en, tertio, de vrugten 
zedert den jaare 1745 van het erve genoten heeft. Quarto, dat des comparants agterwesen door 
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verloop van interesse en schade vermeerdert. 5to., dat er sig meer wettige crediteuren van Jan 
Horstink, onder anderen meede drie arme dienstboden wegens verdient loon, item doodschulden 
etc., hebben gemelt; tot wiens bedrog dese cessie al meede is gedaan. En sexto, dat het gemelte 
appèl niet anders als notoir malitieus kan aangemerkt werden; om dus in die gelibelleerde dolo male 
verkregene goederen verder te grasseren, de effectens van de gewijsdens illusoir te maken, den 
comparant zijn principaal en andere wettige crediteuren te verkorten, soo vind den comparant pro 
se et q.q. sig genootsaakt om onder salutaire inhaesie van de vorige proceduren met consent van 
den hofheer bester gestalte regtens te doen arrest en toeslag op en aan het voormelte goed Grijsen, 
des selfs huysen en lijftugt, in specie meede op en aan het huysjen waarinne Jan te Woerst woond, 
met alle onderhorige gronden landerien, hooy en weydelanden, mitsgaders verdere ap- en 
dependentien met alle gesay, gewas, mest en mestregt, nevens de vrugten en pagten van dien, soo 
verschenen als verder te verschijnen, ende sulx, om door dit te erlangen en te hebben affectatie, 
versekeringe en praeferentie voor de aanstaande gewijsdens, hetsij ten Hove voornoemt, het sij ten 
land-, het sij ten hofregten over en ter saken voormelt en voor des comparants en zijns principaals 
dugtige praefentien voormelt als anders met allen aankleven en sequelen van dien, en om ad 
impediendam alienationem, oppignorationem, dilapidationem ofte diergelijke. Versoekende hier van 
protocollatie en registrature. Voorts interdictiën aan de bouluyden en pagters, namentlijk Berent 
Scholten, Berent Krieters en Jan te Woert op 't geseyde goed Grijsen woonende, dan meede in 
subsidium juris aan Herman ter Hasselt en Jan Broshuys onder het landtgerigte deser heerlikheyd in 
Mallum wonende, als pagters van eenig bouland, om geen vrugten off pagten aan G. Kolthoff en 
desselfs vrouw ofte imand harent wegen te laten volgen ofte te betalen sub poena juris mitsgaders 
dat hier van de weten mogen worden gedaan aan G. Kolthoff pro se et nomine uxoris en in 
subsidium juris aan Jan Horstink pro se et q.q. tot Haxbergen, en van alles gerelateert om te 
strekken na behoren, onder protest van kosten. 
 
De versogte arrest en toeslag, voorts interdictien als anders, vermits van het consent des hofheren 
gebleken is, worden bij het hofgerigte p.p. toegestaan, en de heeren rigters van de heerlikheyd 
Borculo voor gebeur respective te willen doen exploiteren, en tot het een en 't ander de nodige 
contenten te verlenen, ook van de exploiten te laten relateren cum oblatoire reciproca. 
 
 
Actum coram doctor G. Vatebender, hofrigter, neffens de voogt Fr. Geers en Jan ten Kolke bij 
gebrek van hofgenooten, extraordinaire binnen Borculo, den 14 januari 1749. 
Erschenen doctor J.H. van Basten en exhibeerde extractum protocollair van den borgtogt bij den 
comparant voor de kosten van 't appèl door G. Kolthoff op den 6 november 1748 voor desen 
hofgerigte van Vaarwark geïnterponeert, op den 11 deses maands januari voor 't Landgerigte van 
Borculo gesteld, met versoek, dat de selve alhier gepro-tocolleert, geregistreert en vervolgens 
daarvan aan G. Kolthoff d'insinuatie pro ut moris ac stili moge werden gedaan, en daar van 
gerelateert, met eysch van kosten.  
 
Conceditur. 
 
 
Actum op den hoff te Vaarwark, den 17 meert 1749, 
Zijn voor den hofrigter gecomparareert: Derk Boumeester q.q., Berent  Elberink en Roeloff  
Egbertink, welke eindelijk aan mij heeft betaalt 2-8-0; zijnde het overige geremitteert uit 
consideratie; vervolgens heeft hij aan de weduwe te Vaarwark betaalt 5-8-0, welke in den 
gepasseerden jare al zijn verschenen geweest, zodat hij nu wederom met Martini 1749 een vol jaar 
debet blijft, welke hij bij handtastinge belooft op aanstaande St. Marten te betalen. 
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Actum den 15 september 1749 op den hoff te Vaarwark, 
Zijn voor den hofrigter gecompareert: Derk Boumeester, Berent Elberink en G. Kolthoff op Grijsen. 
Zijnde verders op desen ordinairen Hoffdag niets voorgevallen. 
 
 
Actum coram doctor G. Vatebender, hofrigter; hofgenoten: Derk Boumeester q.q. en Berent 
Elberink, den 22 september 1749 op den hoff te Vaerwark. 
Compareerde doctor T.G. Pleger in qualiteyt als volmagtiger van den hoogwelgeboren heer L.H.B. 
Baron van Heekeren, heer tot Kampherbeek, Walien etc., etc., etc., (en versogte bij desen na vorig 
geobtineert consent en permissie van zijn hooggrafflijke excellentie Van Flemming als hofheer van 
den hoff te Vaarwark) in optima juris forma peyndinge en affectatie op en aan het erve en goed 
Grijsen genaamt, met zijn ap- en dependentien, regten en geregtigheden, ouden en nieuwen 
toebehoor in de heerlikheyd Borculo, voogdie Eybergen gelegen aan den hoff te Vaerwark hofhorig, 
voormaals eenen Harmen Grijsen en alnu G. Kolthoff toestendig; sulx om door middel van dien, daer 
aan te verhalen eene somma van vijftien guldens twee stuyvers, heenkomende van restante 
interesse van een capitale summa van drie duysent guldens, vervallen den 13 maart 1747. Dan 
meede de interesse van dat capitaal over de jaren vervallen den 13 meert 1748 en 1749, doende 
tegens vijff procents jaarlix een hondert vijftig guldens en dus te samen drie hondert vijftien 
guldens, alles boven en behalven het lopende jaar; voorts meede tot bekominge van de capitale 
somma van drie duysent guldens selfs vermogens acte van vestenisse van den 13 meert 1741. En 
waarvan denuntiatie gedaan is. 
Pandeyscher q.q. peindet meede voor alle kosten en schade met reghte, met versoek van wetten en 
insinuatie aan G. Kolthoff als tegenswoordigen eygenaar en besitter van dat hofhorig goed Grijsen, 
relatione salva, met en onder vorder beding en versoek als na stijl en gewoonte van desen 
hoffgerigte gebruykelijk is. Salvis.  
 
Het hofgerigte van het geallegeerde consent gebleken zijnde, word de versogte peyndinge 
geaccordeert. 
 
 
Actum coram doctor Vatebender, hofrigter; hofgenoten: Willem Bekkink en Jan Fred. Santvoort bij 
gebrek van oridinaire hofgenoten, extraordinaire binnen Borculo, den 11 november 1749, 
Compareerde doctor T.G. Pleger, in qualiteyt als volmagtiger van de hoogwelgeboren heer L.H.B.J. 
Baron van Heekeren, heer tot Campherbeek, Walien, Kemnade, etc., etc., en geeft te kennen, 
hoedat hij comparant in dato den 22 september 1749 na vorig geobtineert consent en permissie van 
zijn hooggraflijke excellentie Van Flemming als hoffheer van den hoff te Vaarwark bij peyndinge 
heeft geprocedeert op en aan het erve en goed Grijsen goet genaamt, met zijn ap- en 
dependentien, regten en geregtigheden in de heerlikheyd Borculo, voogdie Eybergen gelegen, aan 
den hoff te Vaarwark ten hofregte hofhorig, voormaals Harmen Grijsen en nu  G. Kolthoff 
toestendig; sulx om door middel van dien daaraan te verhalen sodanen capitalen somma van drie 
duysent guldens cum interesse als bij de acte van peindinge met meerderen staat geëxprimeert, ten 
welken einde daar toe word relatie gemaakt. 
Ende vermits daar van behoorlijke insinuatie is gedaan, sonder dat eenige voldoeninge gevolgt is, 
off ook oppositie gedaan, als ten protocolle kan consteren, soo wilde den comparant q.q. bij desen 
hebben versogt en gedaan die 1. 2. en 3de opbadingen met een termijn van ses weken; 
versoekende hier van weetten en insinuatie, relatoire salva met en onder vorder beding en versoek 
als na stijl en gewoonte van desen hofgerigte gebruijkelijk. Salvis. 
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Conceditur. 
 
 
Actum coram doctor G. Vatebender, hofrigter, neffens J. Lefers en G. Simons bij gebrek van 
ordinaire hofgenoten, extraordinair binnen Borculo, den 30 december 1749. 
Erschenen Garrit Kolthoff, te kennen gevende, hoedat doctor T.G. Pleger in qualiteyt als volmagtiger 
van den heer bron van Heekeren tot Campherbeek heeft kunnen goedvinden om op den 22 
september deses jaars 1749 met peyndinge te procederen op comparants eygendommelijke erve en 
goed Grijsen, onder den hoff te Vaarwerk ten hofregte gehorende, voor een capitaal van drie 
duysent guldens cum interesse; Dat ofschoon eenige onderhandelinge zij geweest om die peyndinge 
in staat te houden tussen partien; Dat egter de heer doctor Pleger in zijn opgemelte qualiteyt heeft 
kunnen goed-vinden de gedane wederregtelijke peyndinge op den 11. november 1749 met 
opbadingen te vervolgen, schoon aan comparant geen de minste opsage is geschied, waar voor 
geprocedeert  is, om welke reden dan den comparant bester gestalte regtens is doende oppositie, 
pandkeringe en stockinge tegens die van doctor Pleger in zijne aangetogene qualiteyt gedane 
peindinge met de vervolgen van dien, zig daar tegens reghtens prae-senterende onder voorbehoud 
van alle wheren, middelen en defensiën regtens die den comparant in desen eenigsins kunnen te 
stade komen consignerende een duplum soo eenige kosten in contumacie mogten ergaan zijn 
tegens comparant; met versoek, dat van dese pandkeringe na hofregte p. subsidium juris aan de 
her doctor T.G. Pleger tot Zutphen insinuatie moge worden gedaan, met verzoek van relatie en 
onder expressen eych van kosten. Salvis. 
 
Conceditur p.p. 
 
[in de kantlijn:] 
Consignatio facta. 
 
 
1750, den 9 maart heeft Derk Boumeester q.q. wegens mijne indispositie den hofdag 
waargenomen, alwaar toen ter tijt neffens hem selfs q.q. zijn gecompareert: Berent Elberink, en 
den zoon van Roeloff Egbertink,  
Zijnde Garrit Kolthoff namens Grijsen plaatse uitgebleven, welke om die reden is vervallen in de 
boete van een schepel garste. 
Vervolgens heeft voorschreven Egbertink aan de scholtinne van den hoff te Vaarwark betaalt: 10-
16- met de jaaren 1748 en 1749 verschenen. 
 
 
Aan den hoogwelgeboren heer Gustav Adam Baron van Schleussing, gevolmachtigde en 
plenipotentaris van zijn hooggraeflijke excellentie Van Fleming en die als heer der stad en 
heerlijkheyd Borculo, als hoffheer van Vaarwark,  
 
Genadigsten heer, 
 
Geeft ootmoedig te kennen G. Kolthoff, hoedat met consent van U hooggeboren excellentie heeft 
aangekoft het erve Grijsen in de boerschap Mallum onder de voogdie Eybergen gelegen, gehorende 
ten hofregte onder den hoff te Vaarwark, en sulx van Jan Horstink. 
Dat dien Jan Horstink het geseyde erve Grijsen aan suppliant heeft verkoft, omdat niet in staat was 
de interessen en schulden van de Grijsen plaatse langer te kunnen voldoen, gelijk U hooggboren 
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excellentie uit annexe requesten met meerderen gelieve te vernemen; dat Jan Horstink in den jaare 
1746 op den 11. junii nevensgaande requeste met sijn mark en getuygen heeft onderschreven, ten 
einde om suppliant in allen delen secuur te ......, schoon denselven door eene formele cessie en 
daaropgevolgde possessie genoegsaam den eygendom van meergeseyde Grijsenplaatse is 
competerende. Dat ook dientwegen met het innemen van advys van reghtsgeleerden soolange heeft 
moeten wagten om reden dat de nevensgaande requeste van Jan Horstink niet eerder heeft kunnen 
bekomen, gedenkende suppliant dat dukgemelte Jan Horstink ingevolge zijn pligt het transport van 
de Grijsenplaatse met advys van reghtsgeleerden soude hebben doen rati-ficeeren egter niet 
geschied. Soo is het suppliant ten hoogsten zijn pligt om sig bij U hoogwelgebooren te addresseren, 
zeer genadigst versoekende, dat U hoogwelgeboren en des selfs heer hofrigter van Vaarwark met 
advys van reghtsgeleerden den verkoop van meergeseyde Grijsen plaatse gelieven te laten 
approberen. 't Welk onderdanigst is supplicerende, 
 
Garrit Kolthoff. 
 
Het verzogte bij desen word bij ons als hoffheer van 't Vaarwark geaccordeerd, voorbehoudens aan 
een yder zijn vermeent welhebbent regt; wordende ten dien einde onsen hofrigter geauthoriseert de 
nodige assumptie te doen. Datum Borculo, den 13 mey 1750, G.A. Van Schleussing als volmagtiger. 
 
De heeren D.D. Schomaker en J.L. Solner worden versogt om in desen te dienen van advys. 
Signatum Borculo, den 6 junii 1750, G. Vatebender, hoffrigter. 
 
Bij ons ondergeschreven reghtsgepromoveerden, gesien, gelesen en geëxamineert de requeste door 
Garrit Kolthoff aan den hofheer van Vaarwark gepraesenteert, met en nevens die daarbij gevoegde 
requeste, voormaals door Jan Horstink als vader en landregtelijke momber van zijne twee 
onmundige daarbij gemelde kinderen, meede aan welgemelden hofheer volgen des selfs rubriq, en 
het in fine gelegaliseert merkteken ingestelt en gehorende, tenderende om te hebben approbatie 
van die aan hem door voorschreven Jan Horstink verkofte Grijsenplaatse, zijnde aan welgedagten 
hoff  te Vaarwark hofhorig, voor zoo verre dese onmundigen daarbij geïnteresteert zijnde, 
aangaande. 
Welgemelten hofgerigte na ingenomen advys van reghtsgeleerden uit het bij den hof heer, salvo  
jure cuiuseunque reets op den 13. mey deses jaars 1750 gegeven consent der pupillen interesse ten 
aanzien van de utiliteyt en necessiteyt der gelibelleerde verkopinge 
voor waarheyd van het gegeven beswaar veronderstellende, approbeert en ratificeert, voor soo 
verre der selver aandeel betreft, kragt ende mits desen de voorseijde verkopinge van opgemelte 
hofhorig goed Grijsen, mits dat de penningen deductis necessariis voor de minderjarigen 
overschietende tot derselver voordeel op goede onderpanden zullen worden belegt. 
 
Aldus bij ons ondergeschreven salvo me.... geadviseert binnen Zutphen en Lochem, den 6 junii 
1750, 
 
[ w.g.] J. Schomaker, J.L. Solner. 
 
 
Actum coram doctor G. Vatebender, hofrigter; hofgenoten: J. Lefers en G.O. te Velthuys bij gebrek 
aan ordinaire hoffgenoten, den 20 julii 1750, extra-ordinair binnen Borculo, 
Erschenen doctor J.H. van Basten, te kennen gevende, hoedat Jan Horstink en desselfs vrouw 
Johanna Grijsen, modo haare twee onmundige kinderen Henrica en Johanna aan den comparant 
wegens salaris en verschot over en ter sake van 't a.....veren en 't besorgen van 't nodige consent 
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en opdragt van het hofhorige goed Grijsen in dese heerlikheyd van Borculo, voogdie Eybergen, 
boerschap Mallum gelegen bij gemelte eheluyden van haaren respectiven broeder en swager 
Harmen Grijsen in 1742 ontfangen per resto een en twintig guldens en 10 stuyvers, twee hammen 
en vier paar jonge hoenderen;   
Dan meede in saaken tegens Garrit Middelhuys pro se et nomina uxoris over den ontruyminge van 't 
geseyde goed Grijsen:  vijfhondert guldens vermogens twee ..... handtschriften van den 19 meert 
1742 en 18 junii 1745 verschuld zijn met den beloovden en regtelijken interesse van dien; waarop 
dan nog eenhondert eenentwintig guldens en tien stuyvers op den 4. deses maands july 1750 van 
Berent Scholten, bouman op 't Grijsen ad competum ontfangen zijn; Dat Gerrit Kolthoff en Grietjen 
Witbreuk, eheluyden, hebben laten gelusten om van geseyde Jan Horstink voor hem selfs en 
namens zijne onmundige kinderen het voornoemde goed Grijsen nevens des selfs huysen en lijftugt 
off cavenstede met alle der selver grond en landeriën, hooy- en weydelanden, met alle de gerede 
goederen daerop ervintelijk, mest en mestregt, niets daar van uitbe-scheyden, te kopen op den 14 
december 1745 sig te laten transporteren en de possessie daar van te doen inruimen, alles om 
besonders den comparant te bedriegen en denselven van zijn dugtige agterwesen te frustreren. 
Dat den comparant derhalven verpligt is geworden om deswegens tegens G. Kolthoff pro se et 
nomine uxoris actione pauliana te procederen. Dat G. Kolthoff pro se et q.p. als een openbare 
bedrieger pro propter dolum malum bij sententie van desen weledelen hofgerigte op den 28 october 
1748 cum expensis is gecondemneert om van die gelibelleerde koop en daarop gevolgde transport 
van 't voormelde erve en goed Grijsen cum annexis en verder vermelde goederen en gecedeerde 
possessie als in fraudem pupillorum et creditorum geschied, af te zien, met restitutie der vrugten, 
daar van genoten, off daar van genoten hadden kunnen worden, en oversulx te gedogen, dat den 
comparant zijn agterwesen met de sequelen van dien, daar aan sal kunnen en mogen verhalen. 
Dat G. Kolthoff een frivool appèl van die sententie geïnterponeert, edog ligtelijk hebbende kunnen 
begrijpen, dat hem zijn godloos bestaan en acties et probatis klaar manifesterende bij den Hove 
Provinciaal van Gelderland zoo impune niet souden worden gepasseert, daeromme de stukken 
prioris nestantiae voor haar Edel Mogenden niet heeft durven brengen, maar zijn quaad appèl na de 
quasi verburginge desert moeten laten lopen, ook desert bij sententie van welgemelten Hove op den 
12 meert deses jaars 1750 verklaard, en dat de sententie a qua in rem judicatam ergaan is. Dat dus 
na den aard ende nature van d'ingestilueerde actio paul.a.. en daarop gevallene condemnatie de 
gerevoceerde goederen moeten geconsidereert worden als off daar van nooyt een alienatie was 
geschied, en dat de executie daarop en aan moet gedaan worden, gelijk op en aan andere goederen 
van de debiteuren, niet anders als off de selve altijt bij de debiteuren waren verbleven.  
En verzogte den comparant om die sententie na Landreghten ter executie te leggen met consent 
van den hoffheer bester gestalte reghtens executive peyndinge op en aan 't voornoemde goed 
Grijsen, desselvs huysen en lijftugt met alle derselver onderhorige gron-den, landeriën, hooy- en 
weydelanden, gesay, gewas, mest en mestregt, mitsgaders alle verdere ap- en dependentiën, 
nevens de vrugten en pagten van dien. En sulx om door dit middel zijn agterwesen met de sequelen 
van dien ingevolge die in rem juridicatam ergane sententie, daeraan te kunnen en te mogen 
verhalen, en dus daar uit te erlangen en te hebben betalinge van die gelibelleerde 21 gulden 10 
stuyvers, twee hammen en vier paar jonge hoenderen, en vijfhondert gulden met den interesse van 
dien, edog onder aftrek van die voorschreven daerop ontfangene eenhonderteenentwintig gulden en 
10 stuyvers met alle kosten en schade als reghtens.  
Versoekende hier van protocollatie en registrature alsmede de weeten aan den gecondemneerden 
G. Kolthoff pro se et nomine uxoris, ten einde om ingevolge en ter executie van die in rem 
judicatam ergane sententie van die gelibelleerde koop en daarop gevolgde transport van het 
geseyde hofhorige erve en goed Grijsen cum annexis en verdere vermelte goederen en gecedeerde 
possessie als in fraudem pupillorum et creditorum geschied afte zien en oversulx te gedogen, dat 
den comparant zijn agterwesen met de sequelen van dien daer aan sal kunnen en mogen verhalen.  
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Dan mede aan den originelen debiteur Jan Horstink voor hem selven en namens zijn onmundige 
kinderen in subsidium juris tot Hoxbergen, met beding van relatiën van de gedane exploiten en 
eysch van kosten. Alles sub salvis quibuscunque en onder speciaal reserve van 's-comparants verder 
tegens soo nodig op de andere gerevoceerde effecten als bij de sententie en van de kosten de 
welke den comparant tegens J. Horstink pro se et q.q. ter saken voormelt genootsaakt is geweest te 
doen, om die meede op den gere-voceerde goederen te verhalen als reghtens. 
 
Conceditur p.p. 
 
 
Actum coram doctor G. Vatebender, hofrigter; hofgenoten: J. Lefers en R.O. te Velthuys bij gebrek 
van ordinaire hofgenoten, den 20 julii 1750 extraordinaire binnen Borculo, 
Hier op erschenen Jan Horstink, weduwnaaar van wijlen Johanna Grijsen, voor hem selven en als 
vader en wettige voogd over zijne twee onmundige kinderen Henrica en Johanna, bij zijn geseyde 
vrouw ehelik verwekt en als boedelhouder van de selve; en verklaarde, dat hij comparant 
d'executive peyndinge van de heer doctor J.H. van Basten alhier in het hofgerigte hebbende hooren 
lesen en wel verstaan tot voorkominge van verdere kosten aan zijn weledele tot desselfs 
voldoeninge van die daarbij gemelte vijf honderteenentwintig guldens en tien stuyvers, twee 
hammen en vier paar jonge hoende-ren met de renten van dien, te weten van die 21 gulden 10 
stuyvers bij gebrek van betalinge van den dag van de gerigtelijke aanspraak, dat is van den 18 
december 1745 naa Landtregten van sestien penningen en tot den 18 deses maands julii 1750 ses 
gulden 3 stuyvers 2 5/6 penning. En van de 500 guldens ingevolge de obligatie off schult-
bekentenisse van den 18 junii 1745 tot den 18 junii 1746 tegens 4 procent twintig guldens. Ende 
vermits dat capitaal na de gedane opsage van den 29 januari 1746 op den verschijnsdag daar aan 
volgende niet is gerestitueert, van den dag van gebrek, dat is van den 18 junii 1746 tot den 18 
deses maand 1750 na landtregte van 16 penningen en dus een hondert seven en twintig guldens 
twaalf stuyvers 1 1/13e penning. En alsoo na aftrek van van die daarop ontfangene 121-10 stuyvers 
alnog ter summa van twee en dertig guldens vijf stuyvers 4 1/6e penning tot den 18 deses maands 
incluis agterstandig, en die geene welke verder daerop sullen koomen te lopen met alle kosten en 
schade ale regtens het aangepeindete goed Grijsen desselfs huijsen en lijftugt met der selver 
toebehoren in de acte van peyndinge breder vervat met zijn beswaar van 3000 gulden capitaal en 
daarop verschenen renten ten voordele van den hoogwelgebooren heer L.H.G.S. vrijheer van 
Heekeren tot Kampherbeek, uitwijsens het protocol van desen welededelen hofgerigte op den 13 
maart 1741 daarinne gevestigt, en alle verdere gerevoceerde of herroepene goederen, dewelke 
Gerrit Kolthoff voor hem selven ende namens zijn vrouw Grietjen Witbreuke, ingevolge die in den 
peyndinge aangetogene sententie van den 28 october 1748 schuldig en gehouden is, te restitueren 
en wederom te geven vrijwillig in volkoomen verwin wilde hebben overgegeven, gelijk hij comparant 
doet mits desen, met verwillekeuringe dat zijn weledelen a dato deses en terstond de vrugten en 
pagten daar van sal mogen trekken en genieten. Verklarende den comparant widers, dat hij en zijne 
onmundige kinderen verder aan den heer en meester H.H. Otters, burgemeester der stadt Arnhem, 
wegens verdient salaris en verschot in sake tegens G. te Middelhuys over de ontruyminge van 't 
goed Grijsen presto 188 guldens, aan Anneken Horstink wegens meydeloon 20 guldens 3-4-0; aan 
Gerrit Ordelmans en desselfs vrouw Fenneken Hibben wegens knegt en meydeloon 25 guldens 12 
stuyvers. Aan Sr. J.A. ten Cate wegens geleverde winkelwaaren: 16 - 18 - 0. Aan Jan Smits wegens 
groeven bier: 6 guldens 9 stuyvers. En aan de schoemaker Berent Harbers wegens verdient 
arbeydsloon: 4-1-0 schuldig zijn. En dat den comparant na gemelde heer doctor van Basten die 
crediteuren als verwinhebberen van de geseyde goederen wil hebben gestelt, gelijk hij doet mits 
desen, off dat den heer doctor van Basten in cas van distractie uit het overschot der penningen van 
de goederen profluerende, zoo verre daar toe strekkelijk zijn geseyde en alle andere wettige 
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crediteuren van hem comparant en zijne kinderen, mag geheven te voldoen en te besorgen, dat 
hetgeene zoo er nog mogte komen over te schieten, voor zijn kinderen werde bewaard, zijn 
weledele daartoe verzoekende, met versoek van pro-tocollatie en registrature deses. Desuper 
stipulando, en dat hiervan ten allen overvloed per extractum protocolli insinuatie aan G. Kolthoff 
moge worden gedaan. Alles onder voorbehoud van het regt en acte hem en zijne kinderen tegens 
den selven competerende. 
 
Stipulatio facta; den hofheer en een yder zijn regt voorbehouden; vervolgens is d'insinuatie 
toegestaan. 
 
Doctor van Basten wil dit van Jan Horstink pro se et q.q. gepasseerde verwin en verwillekeuringe, 
zoo veel hem betreft, hebben geaccepteert ten einde om daar uit zijn capitaal interesse en kosten, 
zooveel Jan Horstink en zijn kinderen aangaand, te erlangen en te hebben, waar na hij, al wat er 
komd over te blijven in usum jus habentum sal overlaten. 
 
Actum coram doctor G. Vatebender, hofrigter; hofgenoten: Derk Boumeester en Esken Hannink, bij 
gebrek van een ordinairen hofgenoot, den 25 july 1750 op den hoff te Vaarwark, 
 
Erschenen Garrit Kolthoff, desen weledelen hofgerigte te kennen gevende,  hoedat met 
verwondering heeft moeten vernemen, dat doctor J.H. van Basten heeft kunnen goedvinden, om op 
den 20 julii deses maands en jaars 1750 met peyndinge te procederen op comparants 
eygendommelijke erve en goed de Grijsenplaatse genaamt in Mallum onder de voogdie Eybergen 
gelegen, ten hoffregte aan den hoff te Vaarwark gehorende, als meede op de vrugten en pagten 
van dien en vordere sequelen om quasi daar door te erlangen voldoeninge van een praetensie soo 
hij doctor Van Basten segt tegens Jan Horstink uitstaan te hebben, als in de onwettige peyndinge 
vervat. 
Dat ook doctor Basten voornoemt an comparant heeft doen insinueren een gansch en ten enenmaal 
ongefundeert en was het mogelijk bedriegelijk verwin het welke Jan Horstink ten behoeve van hem 
doctor Van Basten gepasseert heeft, wil erkend hebben, dugtige redenen men op tijd en plaats sal 
weten te avanceren.  
Alsoo het nu bij de hoffprotocollen van desen weledelen hofgerigte bekend is, dat Jan Horstink de 
gemelte Grijsenplaatse in eygendom aan comparant en zijn huysvrouw heeft gecedeert en in 
eygendom overgegeven, ja te meer dien Jan Horstink van den hofheer van desen hoff te Vaerwerk 
decreet voor zijn onmondige kinderen versogt heeft, ten einde om comparant in den vollen 
eygendom van de meergemelte Grijsenplaatse secuur te stellen, het welke comparant ook na regten 
is geaccordeert geworden; Dat ook comparant als een hofgenoot van den hoff te Vaerwark is 
ingelijft en daer voor erkend. 
Zoo versogt den comparant om geseyde en ten dage dienende verdere bij te brengene redenen 
oppositie, pandkeringe en stuytinge tegens die te onregte en gansch onbehoorlijke peyndinge als 
doctor J.H. van Basten heeft kunnen goedvinden op de Grijsen plaatse cum annexis in Mallum 
gelegen, te ondernemen, sig daar op ende tegens regtens praesenterende onder voorbehold van 
alle exceptiën, wheren en middelen reghtens die comparant in desen sullen kunnen te stade 
koomen, latende den comparant inmiddels het belaggelijk verwin van Jan Horstink aan doctor van 
Basten gedaan, in zijne notoire onwaarde berusten; vervolgens wil met de lasterlijke instrooysels bij 
tegendeels peyndinge vervat hebben overgebragt tot den uitsteller en overgever van dien; met 
versoek, dat van dese pandkeringe na stijl en gewoonte van desen weledelen hofgerigte de weete 
moge worden gedaan an doctor van Basten alhier tot Borculo en sulx per subsidium juris, met 
versoek van relatie en protest van kosten. Salvis. 
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De H.H. D.D. J. Schomaker en J.L. Solner worden versogt om het hofgerigte in desen te dienen van 
advis, ten welken einde de acte van peyndinge hierbij sal worden geannecteert. 
 
Bij ons ondergeschreven reghtsgepromoveerdens gezien, gelesen en geëxamineert zijnde die door 
Gerrit Kolthoff op den 25 deses lopenden maands julii en jaars 1750 aan het hofgerigte van 
Vaarwark overgegevene acte eener nude oppositie pandkeringe en stortinge tegens zodane 
executive peyndinge als doctor J.H. van Basten uit kragt van eene in rem judi..tam ergane 
sententie, bij des selfs vorgemelte acte van den 20. dito maands julii geallegeert, met kennis en 
consent van den hofheer op 't goed Grijsen cum annexis ten effecte en om redenen als daarbij, 
gedirigeert heeft; zouden wij ter gevolge van het marginale dispositie op de gelibelleerde acte van 
pandkeringe bij den heer en meester G. Vatebender als hoffrigter ten fine van advis gestelt onder 
verbeteringe vermeinen, dat vermits welgemelten hofgerigte na regten voor als nog niet mag 
erkennen, off en in hoeverre dese oppositie wel off qualijk ondernomen en alsoo meede onbevoegt 
is de selve te rejecteren. De meergemelte acte behoorde gesteldt te worden in handen van 
opgemelten executant doctor J.H. van Basten, om daartegens te doen zoo en als sal oordelen te 
behoren. De kosten hier over gevallen tot uitdragt der sake reserverende. Aldus bij ons 
ondergeschreven geadviseert binnen Lochem, den 27. julii 1750, 
 
J. Schomaker;  J.L. Solner. 
 
 
1750, den 21 september zijn voor den hofrigter na ouder gewoonte gecompareert: Derk 
Boumeester q.q. en Berent Elberink, hebbende sig G. Kolthoff al wederom geabsenteert en is 
dienvolgens aangeslagen in een boete van een schepel gerste. 
Vervolgens gevraagt zijnde, off ook imand aan dit hofgerigte iets te versoeken hadde, soo is aldaar 
gecompareert doctor J.H. van Basten, overgevende eene seer wijtlopige acte off aanspraak cum 
annexis A. tot G. inclusive, contra G. Kolthoff, daarbij afwag-tende dat den opposant werkelijk en 
dadelijk redenen van zijn ondernomene oppositie koomen te geven, sin secus accusata ejus 
contumacia versogte proclama ten fine en effecte als reghtens en Landtregtens. Voorts versoekende 
pandsterkinge, en dat des opposants acte van pandkeringe oppositie en stoytinge sal worden 
gerejecteert en oversulx verstaan dat de aangevangene executie haren voortganck sal gewinnen 
daar toe en tot allen anderen voordeligen einde en  effecte reghtens concluderende cum expensa 
…um pettione. Versoekende den comparant een spoedige en onpartijdige justitie. 
 
Fiat proclama. Vocatus non comparuit. En sal het hoffgerigte hierover innemen advys van 
onpartijdige reghtsgeleerden ten welken einde de heeren D.D. J. Schomaker en J.L. Solner worden 
verzogt om in desen te dienen van advis. 
  
[in de kantlijn:] 
P.M.: dese aanspraak is te vinden in het paquet van minuten in de kiste bewaard wordende. 
 
[in de kantlijn:] 
P.M.: het decreet is te vinden hieragter folio 183. 
 
 
Aan den weledelen gestrengen heer en meester G. Vatebender,  hofrigter van den hoff te Vaarwark,  
 
Weledel gestrenge heer, 
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Geeft gedienstig te kennen, G. Kolthoff, in desen geadsisteert met zijn bediende procurator J.H. 
Abbinck, hoedat doctor J.H.  van Basten dato den 20. julii 1750 heeft ondernomen eene 
wederregtelijke pandinge en wel op zijnen Kolthoffs eygendommelijke hofhorige goed Grijsen. Dat 
daar tegens op den 25 julii 1750 door remonstrant Kolthoff is ondernomen eene reghtelijke 
pandkeringe. Dat den remonstrant Kolthoff daarop geciteert is bij acte van den 5. september om 
redenen van oppositie te geven; waarin hij suppliant door seer erheffelijke redenen is belet 
geworden .... sub A.. Zoo verzogte suppliant, dat u weledel gestrenge een nieuwen dag reghtens 
moge geheven aan te stellen tegens den 26 octobers deses jaars 1750 des voordemiddags om als 
dan te handelen soo en als sulx in saken van peindinge en pandkeringe gebruykelijk, met versoek 
van insinuatie per subsidium juris an doctor J.H. van Basten en protest van kosten. Versoekende 
suppliant dat inmiddels niets nadeligs tegens hem mag ondernomen worden, welk is doende, 
 
J.H. Abbink q.q.,  Gerrit Kolthoff. 
 
[in de kantlijn:] 
Exhibitum den 29 september 1750. 
 
 
Actum coram doctor G. Vatebender, hofrigter; hofgenoten: D. Boumeester q.q. en Cornelis 
Bemthuijs bij gebrek van een ordinair hofgenoot, den 19 october 1750 op den hoff te Vaarwark. 
Compareerde doctor T.G. Pleger, volmagtiger van den hoogwelgeboren gestrenge heer L.M.B.S. van 
 Hekeren tot de Kemnade, en exhibeerde bij desen zijne welgefundeerde justificatie van peindinge 
op en tegens G. Kolthoff cum annexis documentis sub A, B, C, D, E en F.  Concluderende als daerbij 
en t' eindens etc. 
 
 
Actum coram doctor G. Vatebender, hofrigter; hofgenoten: Derk Boumeester en Gosen Swerink bij 
gebrek van een ander hofgenoot, den 2 november 1750, 
 
Erschenen doctor J.H. van Basten, en versogte pronuntiatie van sodanen sententie oft decreet als bij 
desen weledelen hofgerigte in saake van en tegens G. Kolthoff met advys van onpartijdige 
reghtsgeleerden is geschept met eysch van kosten. 
Hierop erschenen G. Kolthoff en konde lijden dat het geschepte gerigtsdecreet off sententie tussen 
hem comparant en doctor J.H. van Basten moge worden uitgelesen onder protest van kosten. 
 
Fiat pronuntiato. 
 
Pronuntiatum op den hoff te Vaarwark, den 2 november 1750, 
 
Bij ons ondergeschreven, gezien, gelesen en geëxamineert eene ample acte off deductie cum 
annexis documentatis sub Litt. A., B1e., B2do, B3do, C., D., E., F., et G. den 21 september deses jaars 
aan een weledelen hofgerigte van Vaarwark overgegeven door doctor J.H. van Basten impetrant en 
executant ter eenre; op en tegens G. Kolthoff, gedaagde en opposant ter anderen zijden; Voorts het 
eodem dato tegens denselven versogte en erholdene proclama; Dan meede een na dato op den 29 
dito maands door voornoemde gedaagde en opposant aan den heer en meester G. Vatebender in 
qualiteyt als hofrigter van den hoff te Vaerwark cum annexis documento sub H. gepraesenteert en 
aan ons na die reets gedane assumptie ten fine van decissie der vorensgemelte stukken met het 
ergane contumatiale decreet meede ter hand gesteld. En gelettet waerop in desen eenigsins te 
letten stonde. Welgemelte hofgerigte met advys van onpartijdige reghts-geleerden doende regt,  



Protocol of hofboek van de Hof te Vaarwerk in Eibergen, 1722-1794 © B.H.M. te Vaarwerk 

 
 

73

verklaard den gedaagde en opposant in zijn verzoek tot admissie van pandkeringe tegens 
d'executive peyndinge van den impetrant en executant ondernomen, niet te zijn ontfankelijk, nogte 
gefundeert, deselve mits desen respecterende en den opposant allen wederspraak ontseggende en 
verstaat oversulx dat de aangevangene executie ter gevolge van de sententie sub A. op het hofgoed 
Grijsen na Landregte onverhindert haren voortgank sal gewinnen, met condemnatie van den 
gedaagde en opposant in de kosten deser procedure tot taxatie en moderatie van desen weledelen 
hofgerigte. 
 
Aldus bij ons ondergeschrevenen geadviseert binnen Zutphen en Lochem, den 16 october 1750. 
 
J. Schomaker, J.L. Solner. 
 
Erschenen G. Kolthoff en versogte copie van dese geschepte sententie off gerigtsdecreet ten einde 
het sij te appelleren off daar tegens articulen van nulliteyt over te geven off andere defensive en 
reghtelijke middelen te gebruyken, protesterende inmiddels tegens alle onderneminge die partie 
contrairi soude willen aanvangen. 
 
 
Actum coram doctor G. Vatebender, hofrigter, neffens J. Lefers en R.O. te Velthuys bij gebrek van 
ordinaire hofgenoten, extraordinarie binnen Borculo den 16 november 1750. 
Erschenen G. Kolthoff en exhibeerde aan desen weledelen hofgerigte van Vaarwark zijne 
welgefundeerde en bevoegde articulen van nulliteyt tegens sodanen gerigts decreet off sententie als 
tussen comparant en doctor J.H. van Basten op den 2 november 1750 op den hoff te Vaarwark is 
gepronuntieert, met versoek, dat aan doctor van Basten gemelt, kennisse moge worden gegeven 
per extractum deses, dat comparant van articulen van nulliteyt heeft gedient, ten einde soo hij 
doctor Van Basten wilde, daarop kan dienen van nodruft, dat vervolgens een dag moge werden 
aangestelt om dese procedure met een ordeldrager te versenden, onder protest van kosten. 
Dewijl op den 2 november 1750 bij decreet door de heeren D.D. J. Schomaker en J.L. Solner 
afgegeven, den impetrant en opposant alle wederspraak is ontsegt, relatio tot het document sub C., 
en dat hij sig eodem die op appel off artikel van nulliteyt heeft beroepen. Soo sal het hofgerigte eer 
en bevoren dese sal worden geexploiteert hierover innemen advijs van onpartijdige 
reghtsgeleerden; wordende ten dien fine de H.H. D.D. Welmers senior en Hovelink versogt, het 
hofgerigte in desen te dienen van advys, het welk luyd als volgt: 
 
Bij ons ondergeschreven reghtsgepromoveerden, gezien, gelesen en geëxamineert de articulen van 
nulliteyt door G. Kolthoff aan den weledelen hofgerigte van Vaarwark overgegeven tegens sodanen 
executive peyndinge, als doctor J.H. van Basten uit kragt van eene in rem judicatam ergane 
sententie den 20. julii deses jaars 1750 op het goed Grijsen hadde aangeheven, cum annexis. 
Souden onder verbeteringe oordelen, dat op die articulen van nulliteyt en annexe conclusie als 
zijnde gansch ongefundeert geen reflexie behoorde genomen te worden, verstaande oversulx, dat 
de aangevangene executie onver-hindert haaren voortgank sal gewinnen. Met condemnatie van den 
opposant in de kosten  deser procedure. 
 
Aldus geadviseert bij ons ondergeschreven binnen Zutphen, den 28 november 1750, 
 
Welmers, F. Hoveling. 
 
 
Actum coram doctor G. Vatebender, hofrigter; hofgenoten: J. Lefers en R.O. te Velthuys bij gebrek 
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van ordinaire hofgenoten, den 8 december 1750, extra-ordinarie binnen Borculo. 
Erschenen doctor J.H. van Basten, te kennen gevende, hoedat den comparant uit kragt van die op 
den 28 october 1748 voor desen weledelen hofgerigte van Vaarwark tegens  G. Kolthoff pro se et 
q.q. erholdene triumphante in rem judicatam ergane sententie, in dato den 20. julii laatstleden, met 
executive peindinge op en aan het hofhorige erve en goed Grijsen in Mallum cum ap- et 
dependenties, na ordre reghtens heeft geprocedeert, ten einde en effecte als daarbij; waarvan de 
wette, teste protocollo, aan den gecondemneerden G. Kolthoff pro se et nomine uxoris na behoren 
is gedaan. Dat G. Kolthoff sig heeft laten gelusten daar tegens op eene ongepermitteerde wijse 
oppositie pandkeringe en stoitinge te doen, de welke teste protocollo, bij sententie van desen 
weledelen hofgerigte op den 2  november laatstleden gepronuntieert, is gerejecteert en dien 
vermeteten opposant alle wederspraak ontzeyt ende verstnt, dat de aangevangene executie 
onverhindert haaren voortganck sal gewinnen. Met condemnatie van den opposant in de kosten dier 
procedure. Ter gevolge van wien, zoo verzogte den comparant de 1. 2de en 3de opbadingen op en 
aan het voorschreven goed Grijsen cum ap- et dependentiis, ten einde als bij de acte van peyndinge 
quo relatio, met versoek van protocollatie en registrature deses en dat hiervan de weete aan G. 
Kolthoff pro se et nomine uxoris met een termijn van tweemaal veertien dagen, pro ut moris ac stili 
moge worden gedaan, en van 't gedane exploit gerelateert, met eysch van kosten.  
Dewijl het hofgerigte op d'acte door G.Kolthoff overgegeven, en waarbij den selven getragt heeft 
articulen van nulliteyt te exhiberen tegens het decreet van den 2. november 1750, advys van 
onpartijdige reghtsgeleerden heeft ingenomen, waarbij deselve oordelen, dat op die articulen van 
nulliteyt en annexe conclusie, als zijnde gansch ongefundeert, geen reflexie behoorde genomen te 
worden, verstaande oversulx dat de aangevan-gene executie onverhindert haren voortgank sal 
gewinnen. Met condemnatie van den opposant in de kosten dier procedure. Zoo word uit kragt van 
dien de versogte 1. 2. en 3. opbadinge geaccordeert bij 't hofgerigte. 
 
 
1751, den 22 maart zijn na ouder gewoonte op den eersten maandag na Letare voor mij als 
hofrigter gecompareert: Derk Boumeester als geauthoriseerden hofscholte, en Berent Elberink, 
neffens Jan Egbertink namens zijn vader Roeloff Egbertink, welke wegens indispositie niet heeft 
konnen overkomen en om die reden is geëxcuseert.  
 
En heeft den selven aan de weduwe te Vaarwark betaalt  5-8-0, verschenen met Martini des jaars 
1750.  
Ook heeft Lammert Gerbertink voldaan zijn dartien snaphanen off 13 schellingen verschenen met 
Martini 1750, waar meede desen Hofdag is gescheiden. En G. Kolthoff wegens zijn absentie 
aangeslagen in de boete van een schepel garste. 
 
 
Pronuntiatum den 30 meert 1751, extraordinarie binnen Borculo coram doctor G. Vatebender, 
hofrigter, neffens Jan Lefers en G.J. Kobus bij gebrek van ordinaire hofgenoten, ten overstaan en 
met toestemminge van beyde partien. 
 In sake van peindinge en pandkeringe voor een weledel hofgerigte van Vaarwark ongedecideert 
hangende tussen mr. Tobias Gutberleth Pleger in qualitetyt als volmagtiger van den 
hooghwelgeboren heer Ludolph Henrik Borchard Silvius van Heekeren, Heer van Kemnade, Walien 
en Wiersche, etc., pandeyscher ter eenre, en Gerrit Kolthoff, opposant en pandverweerder ter 
anderen zijden.  Gezien, gelesen en geëxami-neert de justificatie van peyndinge cum annexis sub A. 
B. C. D. et E. op den 19. octo-ers des voorleden jaars 1750 door den pandeycher in judiccio 
overgegeven; voorts meede het nadere request van citatie op den 3. daar te voren bij den selven 
tegens den opposant en pandverweerder geïterpreteert, mitsgaders de wederzijtse dingtalen en re-
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cessen ten tijde van voormelte exhibitie, de justificatie tussen parthiën bij wijse van aanspraak, 
antwoord, replicq en dupliq onderling voorgevallen en gewisselt met die ten wederzijden 
geappliceerde stukken en documenten, als meede de missive van des pandeyschers heer principaal, 
aan de kant van den opposant bij dupliq geproduceert, benevens het kort berigt daar tegens door 
den pandeyscher q.q. gerecesseert, en eindelijk gelet op alles, waarop in desen eenigsins te letten 
stonde, welgemelten hofgerigte met assumptie van onpartijdige reghtsgeleerden doende regt, 
verstaat dat den opposant en pandweerder schuldig en gehouden is aan den pandeyscher in zijn 
vooraangetogen qualiteyt op te leggen en te betalen die ter acte van peyndinge sub C. gelibelleerde 
drie hondertvijftien guldens en 2 stuyvers, heenkomende wegens agerstendige en resterende rente 
van het verbonden capitaal van drieduysent guldens van den 13. meert 1747 tot den 13. meert 
1749 inclusive verschenen, met en nevens het bij evengemelte ace van peyndinge gevorderde 
lopende , dog nu reets verschenene jaar rente. Dienvolgens alle wedersprake en exceptie van den 
opposant en pandverweerder mits desen rejecterende en den selven ordonnerende om daar van bij 
sittenden gerigte betalinge te doen off te bewijsen. Verklarende oversulx daar voor een goede 
peyndinge en een quade pandkeringe, daar tegens ondernomen te zijn. Met verdere verklaringe, dat 
bij manquement van dien het verbondene en geaffecteerde hofhorige erve en goed Grijsen, de 
Grijsen- plaats genaamt, met alle des selfs ap- en dependentien, regten en geregtigheden, daer 
voor executabel sij, en als dan die aangevangene en vervolgde peyndinge haren landregtelijken 
voortgank sal gewinnen; Den opposant en pandverweerder daar toe als meede in de kosten deser 
procedure condemnerende; en hem niet te min reserverende, om casu quo die gelibelleerde 
penningen, zoo hij daar toe mogte sustineren eenig regt te hebben condictione indebit na rade te 
kunnen mogen repeteren; wordende den pandteyscher q.p. zijn voor desen eysch omtrent de 
restitutie van het voornoemde capitaal selve tegens den toekomstigen verschijnsdag bij 
manquement van bewijselijke denuntiatie ontsegt. 
 
Aldus bij ons ondergeschreven reghtsgeleerden geadviseert binnen Borculo, den 16. meert 1751, 
 
J.L. Solner, Herm. Schomaker. 
 
 
Actum coram doctor G. Vatebender, hofrigter; hofgenoten: Derk Boumeester q.q. en Fred. ter 
Weeme bij gebrek van een ordinair hofgenoot, den 25 junii 1751 des voordemiddags omtrent 12 
uren op den hof te Vaarwark, 
Compareerde doctor T.G. Pleger, in qualiteyt als volmagtiger van den hoogwelgebooren gestrengen 
heer L.H.B.J. vrijheer van Hekeren, heer tot de Kemnade, Walien, Wiersche, en geeft te kennen, 
hoedat hij comparant in dato den 22 september 1749 bij peyndinge  heeft geprocedeert gehad, na 
vorig geobtineert consent van hofheer van den hoff te Vaarwark, op en aan seker erve en hofhorige 
goed Grijsenplaats met zijn ap- en dependentien in de heerlijkheyd Borculo, voogdie Eybergen 
gelegen, voormaals eenen Harmen Grijsen toebehoord hebbende, dog alnu beseten wordende bij 
eenen Garrit Kolt-hoff; sulx om door middel van dien daaraan te verhalen de jaren interesse over de 
jaaren vervallen p. resto den 11 meert 1747, voorts over de jaaren 1748 en 1749, sig tot die tijd 
belopende driehondertvijftien guldens 2 stuyvers, waarbij koomende jaaren vervallen den 13 meert 
1750 en 13 meert 1751 sig tegens vijf per cento bedragende driehondert guldens, en dus te samen 
seshondert vijftien guldens twee stuyvers; alles boven en behalven het lopende jaar, als meede tot 
bekoominge van het capitaal selver ad drieduysent guldens. Dat comparant q.q. dese zijne gedane 
peyndinge heeft vervolgt, en in dato den 11 november 1749 overgegeven en gedaan die 1. 2. en 3. 
opbadingen.  
Dat voornoemde G. Kolthoff heeft kunnen goedvinden tegens dese gedane peindinge in oppositie te 
koomen, en daar tegens bij acte van den 30 december 1749 pandkeringe te doen onder acceptatie 
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der contumatiele kosten en consignatie van een dubbelden stuyver. 
Dat den comparant daarop heeft versogt citatie tegens den gepeindete tegens den 19 october 1750 
om als dan voor soo verre nodig en dienstig dese peyndinge schriftelijk te zien justificeren. Voorts 
horen verklaaren, dat hij tot geenderhande oppositie, wederspraak off eenige exceptie kan worden 
geadmitteert, maar dat schuldig en gehouden was betalinge te doen off te bewijsen. 
Dat comparant daarop ook in termin heeft overgelegt zijn schriftelijke justificatie en vorder 
geprocedeert als voren; wanneer bij sententie de dato den 30 meert 1751 is verstaan, dat dese 
aangevangen executie zijn onverhinderden voortgank zou gewinnen; met condemnatie van den 
pandverweerder in de kosten verklaarende die heeren referenten comparants heer principaal 
omtrent zijn vorderen eysch en conclusie van gedane denuntiatie niet te zijn ontfankelijk. 
En vermits die sententie is gehomologiat... en in rem judicatam ergaan, zoo wilde den comparant 
q.q. hebben verzogt reele inhaeringe en apprehensie van possessie in het gepeindete parceel 
Griesenplaats ten overstaan van desen weledelen Hofgerigte mogen nemen, en dat vorders meede 
datelijk die 1. 2. en 3de ruymingen mogen worden geboden, en daarvan gedaan wheten aan den 
geëxecuteerde met een termijn van drie maal 14 dagen, voorts meede gelijke weete aan de 
gebruykers van dat goed met noteficatie van de geapprehendeerde possessie en gebodene 
ruymingen, voorts om aan niemand eenige pagten off vrugten uittekeren na ommegang van den 
termijn van driemaal 14 dagen van den dag der insinuatie te rekenen, versoekende hier van exploit 
in forma, voorts wete, insinuatie en relatie, en verders als moris juris ac stijli cum expensis. Salvis. 
 
Nadat voorstaande acte op den hoff te Vaarwark was gelesen, soo is het versogte in desen 
toegestaan. En heeft het gerigte vervolgens sig na het hoffhorig goed Grijsen neffens de lijftugt 
begeven, alwaar den comparant q.q. met de gewonelijke solemniteyterten overstaan van het selve 
is ingeleyd, dien daarvan de possessie geapprehendeert heeft. 
 
 
1751, den 20  september zijn voor mij als hofrigter op den hofdag gecompareert: Derk Boumeester, 
Berent Elberink en Garrit Kolthoff op Grijsenplaats. 
En is verders aldaar niets meer voorgevallen. 
 
 
1752, den 13 meert heeft den geauthoriseerden hofscholte Derk Boumeester wegens mijne 
indispositie den hofdag waargenoomen; alwaar doemaals zijn gecompareert neffens voorseyde D. 
Boumeester, Berent Elberink en den zoon van Roeloff Egbertink. 
Zijnde Garrit Kolthoff wegens Grijsenplaats uitgebleven en om die reden aangeslagen in een schepel 
garste; zijnde vervolgens aldaar niets voorgevallen. 
 
 
1752, den 18 september zijn op den ordinairen hofdag voor mij als hofrigter gecompareert: Derk 
Boumeester q.q., Berent Elberink en G. Grijsen, zijnde Egbertink geëxcuseert. 
 
 
1753, den 2  april hebbe ik als hofrigter op den hoff te Vaarwark den ordinairen hofdag gehouden 
wanneer aldaar zijn gecompareert: Derk Boumeester q.q., Berent Elberink, Garrit Grijsen en Roeloff 
Egbertink. 
Zijnde verders niets voorgevallen. 
 
 
1753, den 17 september zijn voor mij als hofrigter op den ordinairen hofdag verschenen: Derk 
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Boumeester q.q., Berent Elberink en Garrit Kolthoff op Grijsen plaatse. 
Alwaar verders niet is voorgevallen. Zijnde Egbertink geëxcuseert om wegens de verheyd van de 
weg, en aan hem op zijn versoek gepermitteert om alleen maar een maal in het voorjaar op den 
hofdag na Letare te compareren. 
 
1754, den 25  maart zijn op den ordinairen hofdag voor mij als hofrigter gecompareert: Derk 
Boumeester q.q., Berent Elberink, Roeloff Egbertink en Garrit Grijsen.  
Zijnde voor het overige niets meer gepasseert. 
 
 
 
1754, den 16 september zijn op den ordinairen hofdag voor mij als hofrigter gecompareert: Derk 
Boumeester q.q., Garrit Grijsen en Berent Elberink. 
Zijnde  voor het overige aldaar niets meer gepasseert. 
 
 
Actum coram doctor G. Vatebender, hofrigter; hofgenoten: G. Teger en Tomas Bannink bij gebrek 
van ordinaire hofgenoten, den 20  februari 1755 extraordinarie binnen Borculo, 
Compareerde doctor T. Gutberlet Pleger in qualiteyt als volmagtiger van den hoogwelgeboren  
gestrengen heer L.H.B.J. baron van Hekeren, heer tot Kampherbeek en Kemnade, en gaf te kennen, 
hoedat hij comparant q.q. op den 26 april 1749 heeft versogt en geobtineert consent bij den 
hofheer van den hoff te Vaarwerk off wel desselfs heer hofrigter om op het hofhorige goed Grijsen, 
in de heerlijkheyd Borculo, voogdie Eybergen gelegen en aan den hoff te Vaarwark hofhorig, 
voormaals eenen Harmen Grijsen, en alnu Garrit Kolthoff toebehorende bij peindinge te mogen 
procederen tot bekominge eener capitalen somma van drieduysent guldens, vermogens vestenisse 
van den 11 meert 1741 idque cum interesse. Dat den comparant ter gegevolge van dat geobtineert 
consent ook op den 22 september dito jaars bij peindinge op dat goed Grijsen met zijn ap- en 
dependentien heeft geprocedeert tot bekominge van die capitale somma en interesse daarop reets 
verlopen en komstig te verschijnen, en waarvan ook behoorlijke wethe teste protocollo is gedaan 
relatie tot die peindinge. 
Dat den comparant q.q. vervolgens bij geene oppositie en voldoeninge op den 11 november des 
jaars 1749 die 1. 2. en 3de opbadingen heeft versogt, en waar van ook behorelijk wethe en 
insinuatie is geëxploiteert als ten protocolle kan consteren. Dat den gepeindete inmiddels hebbende 
kunnen goedvinden tegens dese gedane peindinge in oppositie te komen bij een informele acte van 
pandkeringe van den 30 december 1749. Zoo is het dat den comparant vervolgens een dag tot 
justificatie heeft moeten versoeken, die dan ook op den 7 october 1750 is gepraesigeert geweest; 
wanneer den comparant die gedane peindinge heeft gejustificeert, en hier over vorder .... inde is 
gerecesteert als ten protocolle te vernemen q.n..  
Dat vervolgens bij sententie van desen weledelen hofgerigte met assumptie van onpartijdige 
reghtsgeleerden van den 30 maart 1751 is verstaan een goede peindinge gedaan en een quade 
pandkeringe ondernomen te zijn, met vordere verklaringe dat die aangevangene en vervolgde 
peindinge zijn landregtelijken voortgank zou gewinnen cum expensis.  
Dat den comparant ter gevolge van dien, al verder geen voldoenninge bekomende den 25 junii 1751 
heeft versogt en gedaan reele inhaeringe en apprehensie van possessie in loco ten overstaan van 
desen weledelen hofgerigte en vorders meede, dat die 1. 2. en 3de ruymingen mogten worden 
geboden, met een termijn van drie maal 14 dagen. Voorts dat daar van whete en insinuatie aan den 
bouman op de lijftugt, met notificatie van de geapprehendeerde possessie en geboden ruymingen, 
en waarvan ook die wheten behoorlijk teste protocollo zijn gedaan zoo aan den gepeindete als aan 
den bouman; Ende vermits de drie jaaren van redemptie al lange zijn vervlooten sonder dat eenige 
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de minste erlegginge van dat capitaal en rente et expensis is gevolgt off ook eenige lossinge 
gedaan, zoo wil den comparant q.q. na regten gehouden zijnde om tot die distractie over te gaan 
hebben versogt. Dat dit verwonnen parceel, na voorgaande publicatie en affexie van biljetten op 
redelijke voorwaarden en een termijn van ses weken in het openbaar ten overstaan van desen 
weeledelen hofgerigte moge worden opgehangen en aan de meestbiedende verkoft en dat daar toe 
den dag bij desen weledelen gerigte moge worden gepraesigeert. 
Kunnende comparant q.q. meede lijden dat hiervan notificatie aan den geëxecuteerde het zij bij 
wethe off per extractum worde gegeven en insinuatie ad vidindum distractie si velit, met en onder 
vorder beding en versoek als stili en hofreghtens cum expensis. 
 
Het versogte in desen word geaccordeert, en den dag van distractie aangesteld tegens vrijdag den 
18. april 1755 op den hoff te Vaarwark, des voordemiddags om 10 uren. 
Publicatio salvis. 
 
 
1755, den 10 maart zijn voor mij als hofrigter gecompareert: Derk Boumeester q.q., Berent 
Elberink, Garrit Grijsen en Roeloff Egbertink.  
Zijnde widers aldaar niets meer voorgevallen. 
 
 
Actum coram doctor G. Vatebender, hofrigter; hofgenoten: Jan Fred. Lantvoort en Harmen Wijlgen 
bij gebrek van ordinaire hofgenoten, den 19 april 1755, extraordinair binnen Borculo. 
Compareerde doctor T. Gutberleth Pleger, in qualiteyt als volmagtiger van den hoogwelgeboren heer 
L.H.B.J. van Hekeren, heer tot Kampferbeek en Kemna, en geeft te kennen hoedat hij comparant in 
dato den 20 februari deses jaars heeft versogt gehad, dat ingevolge gemaakt verwin op het 
hofhorige goed Grijsen in de heerlikheyd Borculo gelegen, en aan den hoff te Vaarwark hofhorig, 
voormaals H. Grijsen en alnu G. Kolthof toestendig, voor sodanen capitalen somma cum interesse 
als daarbij ingevolge acte van hipotecate van den 11 meert 1741, gemelte verwonnen parceel na 
voorgaande publicatie en affexie op redelijke voorwaarden en een termijn van ses weken ten 
overstaan van desen weledelen hofgerigte mogte worden opgehangen en verkogt. 
Dat sulx ook aan den comparant q.q. is geaccordeert en daar toe den dag gestelt geweest op den 
18 deses, relatio tot die acte, waarvan ook de nodige pubicatiën zijn gedaan. 
Dat ook de verkopinge zijnen onverhinderden voortgank soude hebben gehad, soo niet den termijn 
en dag van distractie op versoek van gemelten G. Kolthoff was in staat gebleken sub spe concordiae 
en gedane belofte van voldoeninge. En vermits den comparant q.q. heeft moeten vernemen, dat 
geene de minste voldoeninge is gevolgt off dat ook aan die gedane beloften is voldaan, soo wil den 
comparant q.q. hebben versogt, vermits dien dag van distractie en termijn dags de verkopinge 
gesteld is gecircumduceert; Dat bij desen weledelen hofgerigte een nieuwen dag van distractie 
moge worden gepraesigeert, en dat daar van de nodige publicatiën ter gewoonlijker plaatse moge 
worden gedaan; voorts dat hier van voor soo verre dienstig insinuatie aan den geëxecuteerden 
moge worden gedaan per extractum ad videndum distractie si velit, met en onder vorder beding en 
versoek als stili en hofregtens, cum expensis, salvis. 
 
Conceditur, en word den dag van distractie aangestelt tegens saterdag den 7 juny 1755 op den hoff 
te Vaarwark, des voordemiddags om 10 uren. Insinuatio et publicatio salvis. 
 
 
Actum coram doctor G. Vatebender, hofrigter; hofgenoten: H. Cluijvers en Garrit Honhoff bij gebrek 
van ordinaire hofgenoten, den 21 juny 1755 op den hoff te Vaarwark des agtermiddags omtrent 4 
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uren. 
Compareerde voor desen weledelen hofgerigte Garrit Colthoff en Grietjen Witbreuk, eheluyden, de 
vrouw in desen met haren man geadsisteert als hofreghtens. Ende bekenden na alvorens hier toe 
het nodig consent van zijn hooggraflijke excellentie Van Flemming, heer van Borculo, als hofheer 
van Vaarwark in dato den 20 deses maands juny 1755 geobtineert te hebben (het welke alhier ten 
fine van lecture en protocollatie word overgegeven) gecedeert en overgedragen te hebben, sulx 
doende kragt ende mits desen aan Jan Scholte Roerdink en Waander Keussink op Buijnk derselver 
huysvrouwen en erven, haar comparanten erve en goed Grijsenplaats genaamt, nevens derselver 
huysen en lijftugt, gronden en landeriën, hoy- en  weydelanden, ap- en dependentien, regten en 
gereghtigheden, lusten en lasten in dese heerlijkheyd Borculo, voogdie Eybergen, buurschap Mallum 
gelegen aan desen hoff te Vaarwark hofhorig, bestaande die hoffhorigheyd in sterf- en erfwinninge 
en het geene daarvan vorder dependeert, en op conditie dat dit hofhorig goed door cessionaren in 
het geheel sal beseten worden sonder dat daarvan en over eenige versplitsinge sal worden 
gemaakt, anders als met bewillinge des hofheeren relatio tot de koopbrief welke ten fine van 
protocollatie word overgegeven; Renuntierende de comparanten van voornoemde parcelen, haar en 
haare erven daar van ontervende en den cessionaren daar aan wederom beërvende, sonder daarop 
off aan eenige actie, regt off possessie te reserveren ten dien fine den volkomen eygendom met 
inruyminge der possessie overgevende en inruymende, alles onder belofte van waar en waarschap, 
soo en als sulx na hofregte gehoord; met versoek dat de comparanten van den eed als hofhorigen 
mogen worden ontslagen. En dat den cessionaris, Waander Keussink op Buijnk,wederom als 
hofgenoot ingevolge koopbrief mag worden aangenoomen, daarop stipulerende als reghtens. 
Het hofgerigte gebleken zijnde, dat den hofheer in desen verkoop wel heeft geconsenteert; maar 
dewijl dat zijn hooggraflijke excellentie daarbij heeft verstaan dat de cessionaren en haare vrouwens 
sig na hofregte sullen hebben te qualificeren, direct strijdig tegens het koopscontract; waarvan ook 
in de requeste geen mentie word gemaakt; soo word dese versogte cessie en transport wel 
toegestaan, onder die mits nogtans dat de comparanten soo lange onder den eed sullen verblijven 
tot dat de cessionaren zig hier over nader bij den hofheer sullen hebben geaddresseert en hoogst 
derselver goedvinden versogt. 
 
Comparanten hebben hier op handtastinge gedaan. 
  
[in de kantlijn bij  het voorgaande:] 
De 50 penning is betaalt met hondert guldens volgens quitantie van J.A. van Eijs, in dato den 14 
juny 1755 afgegeven. 
 
 
Aan zijn hooggraflijke excellentie, den hoogegeboren graaf en heer G.D. des Heyligen Roomschen 
Rijksgrave van Flemming, heere der stad en heerlijkheyd Borculo, hofheer van den hoff te 
Vaarwark, etc., etc., etc., 
 
Hooghgeboren graaf en heer,  genadigen heer, 
 
Garrit Kolthoff wonende op Grijsenplaatse in Mallum geeft met schuldige onderdanigheyd te kennen, 
dat hij suppliant heeft genegotieert gehad van den hoogwelgeboren heer van Hekeren tot 
Kampherbeek eene capitale somma van drieduysent guldens, en daarvoor met consent van den 
hoffheer verbonden opgemelte goed Grijsen aan den hoff te Vaarwark hofhorig. 
Dat suppliant tot betalinge van dat capitaal en verscheyden jaaren rente daarop ten agteren, 
genootsaakt is geworden dit goed te verkopen, ten einde om daar door de kosten van eene nadelige 
executie te praevenieren, weshalven suppliant wil hebben versogt dat U hooggeboren excellentie die 
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verkopinge soo en als die aan Jan Scholte Roerdink en Waander Keussink op Buink op approbatie 
van den hofheer is gedaan ter somma van vijfduysent gulden bij appoinctement in margine deses 
tegens betalinge der gewonelijke hofjura wil gelieven te approberen. 't Welk doende, 
 
Garrit Kolthoff 
 
[in de kantlijn] 
Om geallegeerde redenen in dit requeste vermeld, word het versogte bij desen genadiglijk 
geaccordeerd, mits betalende aan ons eene recognitie van sestig guldens, welke hij op heden 
werkelijk voldaan heeft, sonder prajudicie in toekomende en onder conditie, dat de cessionaren en 
der selver vrouwen na hofregte sig komen te qualificeren en ten dien fine den gewoonlijken eed na 
hofregten presteren, alles onge..... ...udiceert de jura van onsen hofrigter. Actum Borculo, den 20 
juny 1755.  
 
G.H. van Schleussing als volmagtiger. 
 
 
[in de kantlijn:] 
volgt de koopbrief: 
 
Op dag en dato ondergeschreven hebben Garrit Kolthoff en zijn huysvrouw Grietjen Witbreuke voor 
haar en haaren erven op approbatie en met consent van den hoffheer verkoft, soo als doen bij 
desen aan Jan Scholte Roerdink en Waander Keussink op Buink haar huysvrouwen en erven, het 
erve en goed Grijsenplaatse nevens der selver huysen en lijftugt, gronden en landerien, hooy- en 
weydelanden, ap- en dependentien, reghten en gereghtigheden, lusten en lasten, in de heerlikheyd 
Borculo, voogdie Eybergen, buurschap Mallum gelegen, zijnde hofhorig aan den hoff te Vaarwark, 
bestaande in die hofhorigheyd in sterf en erfwinninge, alles op volgende conditien: 
Dat dit hofhorig goed door koperen in het geheel sal beseten worden, sonder dat daarvan en over 
eenige versplitsinge sal worden gemaakt, anders als met consent en bewillinge des hoffheeren;  
Dat ten dien einde namens koperen daar mede sal worden geïnvesteert en als hofgenoot na 
hofregten aangetekent de persoon van Waander Keussink op Buink, in voegen dat bij versterf van 
den selven, het erf- en versterfregt uit de goederen op die plaats gevonden wordende, levendige 
have en vee aldaar als dan ervintelijk sal gegeven en betaalt worden soo en als na hofregten van 
desen hoff is behorende;  
Dat voor de kooppennink sal worden betaalt de somma van vijfduysent guldens. Sullende aan dien 
koopspennink voor eerst worden gekort sodanen capitalen somma van drieduysent guldens met den 
interesse daarop ten agteren tot den 11 maart deses jaars, als waar meede den hoogwelgeboren 
heer baron van Heekeren tot Campherbeek en Kemna en alnu desselfs zoon de ook 
hoogwelgeboren heer van Hekeren tot de Wierse in dit goed gevestigt staat, en welke capitale 
somma met het lopende jaar interesse koperen aanneemen tegens den aanstaanden verschijnsdag 
sullende wesen den 11. meert 1756 te erleggen off ten haren laste te houden, alles ingevolge acte 
van vestinge van den 11 meert 1741; Dat den overigen koopspennink binnen 6 weken a dato deses 
te rekenen aan handen van verkoperen off ordre sullen betaalt worden, en wanneer verkoperen de 
papieren van eygendom, voor soo verre voor handen zijn, sullen entraderen; Dat de kosten van den 
50. pennink als meede van den opdragt en vordere hofgeregtigheden geene uitgesondert sullen alle 
bij koperen worden betaalt, sonder kortinge van den koopspennink; 
Dat hofhorig goed word vorder verkoft metzijn lusten en lasten, soo en als bij ver-koperen tot nu 
toe is beseten geweest en meede beswaart aan de Wisserpagt tot Vreden met darthien schepel 
rogge, seven schepel garste en een daalder aan geld jaarlix; Dan nog twee spind miskoorn aan de 
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heeren Gedeputeerde Staten deser Graafschap en een half spind rogge aan den koster; Voorts twee 
wagendiensten aan den heer deser heerlikheyd: een somer- en een winterdienst; Dan nog twee 
rookhoenderen, een uit het erve en een uit de lijftugt; Sijnde bovendien beswaart met 
heerenverpondinge jaarlix, soo alle door verkoperen nevens andere ordinaire lasten sullen betaalt 
worden en tot laste van den tijdelijken bouman verblijven sullen; Ende vermits eenige grond van de 
gemeente is aangegraven, zoo niet betaalt is, zoo is bedongen, dat koperen die sullen betalen, dog 
dat sulx aan den koopspennink zullen mogen korten.  
Tot nakominge van het geene voorschreven verbinden contrahenten haare personen en goederen 
ter judicature als hofreghtens. Dies ten waren oirconde hebben contrahenten getekend. Actum 
Eybergen, den 7 juny 1755, 
 
 Garrit Kolthoff op Grijsen, 
Dat dit  mark door Grietjen Witbreuke, huys vrouw van Garrit Kolthoff in onse praesentie nadat haar 
den inhoud deses duydelijk en iterative was voor-gelesen, is getekend attesteren wij dato als boven, 
Jan Scholt Roerdink als koper, H. Cluijvers, G. Honhoff; 
Wander Kossink op Buijnk als koper. 
 
[in de kantlijn:] 
Den 50 pennink van den aankoop hierin vermelt, is betaalt met hondert guldens. Zutphen, den 14 
juny 1755, [w.g.] G.J. van Eijs. 
 
1755, den 22 september zijn voor mij als hofrigter op den ordinairen hofdag verschenen: Derk 
Boumeester q.q., Berent Elberink en Garrit Kolthoff. 
 
1756, den 29 meert heeft Derk Boumeester q.q. wegens mijne indipositie den ordinairen hofdag 
waargenomen wanneer aldaar verschenen zijn: Roeloff Egbertink en G. Grijsen.  
Zijnde Berent Elberink uitgebleven en aangeslagen in een  schepel garste. 
 
1756, den 20. september zijn voor mij op den ordinairen hofdag gecompareert: B. Elberink, Derk 
Boumeester q.q. en G. Grijsen.  
Wanneer aldaar niets meer is voorgevallen. 
 
1757, den 21 meert is niemand van de hoffhorige bouluyden op den ordinairen hofdag 
gecomparaeert als alleen Derk Boumeester q.q. en de soon van Roeloff Egbertink; waarom Berent 
Elberink en G. Kolthoff zijn aangeslagen in een schepel garste. 
 
1757, den 19 september zijn voor mij op den ordinairen hofdag gecompareert: Derk Boumeester 
q.q., Berent Elberik en G. Kolthoff;  
En haar serieuselijk aangesegt om haare verschulde boeten respective te betalen, off dat sij daar 
toe na hofregte sullen gehouden worden. 
 
1758, den 6 meert zijn voor den geauthoriseerden hofscholte Derk Boumeester wegens mijne 
podagreuse indispositie op den ordinairen hofdag gecompareert: Berent Elberink, Garrit Grijsen en 
Roeloff Egbertink.  
En is doemaals niets voorgevallen. 
 
1758, den 18 september zijn voor mij op den ordinairen hofdag gecompareert: D. Boumeester q.q., 
Berent Elberink en G. Grijsen;  
Sonder dat aldaar vorders iets is voorgevallen. 
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1759, den 26 meert zijn op den ordinairen hofdag voor mij als hofrigter gecompareert: D. 
Boumeester q.q., Berent Elberink, Garrit Grijsen en Roeloff Egbertink. 
 
1759, den 17 september zijn voor mij op den ordinairen hofdag verschenen: D. Boumeester q.q., B. 
Elberink en G. Kolthoff. 
 
Actum extraordinair te Borculo coram doctor G. Vatebender, hofrigter; hofgenoten: Lambertus 
Crunen en Roeloff Leppink bij gebrek van ordinaire hofgenoten van den hoff te Vaarwark, den 29 
november 1759. 
Compareerde voor desen weledelen hofgerigte van Vaarwark de heer Tomas van Wijlich, secretaris 
en volmagtiger van zijn excellentie den heere Rijksgrave van Quat te Wijkraad, kragt volmagt voor 
de Rijksvrije heerlikheijd Wijckraad, en des selfs vrouw  ehegemalinne de hooggeboren gravinne van 
Bijland Palsterkamp in dato den 27 februari 1757 tot dese en andere saken gepasteert en den 
gerigte ten fine van registrature per copiam authenticam overgegeven; Zijnde de maagscheyd van 
den 26 februari 1757 te Aken getekend, en bij den Hove van Gelderland den 18 dito geapprobeert; 
meede alhier vertoond geworden; En bekende q.p. tegens genoegsame voldoeninge van den 
bedongenen koopspennink waar voor mits desen ex superabundanti word gequiteert, gecedeert, 
getransporteert, op- en overgedragen te hebben, sulx doende kragt ende mits desen aan Berent 
Elberink des selfs huijsvrouw en erven, het hofhorige goed Elberink in dese heerlikheijd, voogdie 
Geesteren, buurschap Huur kennelijk gelegen, alles ingevolge de gedrukte koopspennink conditien 
en met sodane lusten en lasten, ap- en dependentien, oude en nieuwe regten en geregtigheden van 
dien, als den koper het voorschreven goed tegenswoordig possideert en besit, sonder daarop off 
aan eenig regt actie, eygendom off possessie te reserveren, ten dien fine den volkomen eygendom 
met inruyminge van de possessie overgevende; alles onder belofte van waar en waarschap; zoo en 
als sulx na erfkoopsreghte behoord, daarop stipulerende als reghtens. Stipulatus est. 
 
[in de kantlijn:] 
Den 50 pennink voldaan met hondert seven tien guldens en 14 penningen, volgens verleende 
quitantie van J.S. van Eijs den 18 mey 1757 afgegeven. 
 
 
Aan zijn Excellentie den hooggeboren gestrengen heer N.N. des Heyligen Roomschen Rijksgrave 
van Flemming, als heer van Borculo en het hoff van Vaarwark, 
 
Hooggeboren en gestrenge Heer, 
 
Geeft met behoorlijk respect te kennen de secretaris Thomas van Wijlich, dat hij namentlijk als 
volmagtiger van zijn excellentie den heer Rijksgrave van Suat tot Wijckraad het hofhorige goed van 
Vaarwark genaamt Elberink aan den tegenswoordigen besitter in eygendom overlaten hadde; 
versoekende dierhalven zeer onderdanig tegens betalinge van 
die daarop gestelde recognitie dese verkoop gunstigst te approberen; met offerte om den hofrigter 
insgelijks zijne jura bij het transport te betalen als reghtens, 
 
't Welk doende, T. van Wilich q.q. 
  
[in de kantlijn:] 
Wij consenteren mits desen in de alienatie hier bij vermelt ende quiteren voor gefixeerde recognitie 
van een hondert daalder bij ons ontfangen. Datum op onsen Hogen Huyse Borculo, den 19 
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november 1759. 
 
G.A. Von  Schleussing als Volmagtiger. 
 
 
Wij Anton Gotfried juris utriusque  licentiatus, voogd off rigter en lheenstadholder, voorts Cilles 
Zungow en Johannes Smits, respective schepenen en lheenmannen van de Rijksvrije heerlikheyd 
Wijkeraad bij gebrek van Zutphense lheenmannen, doen cond en certificeren kragt ende mits desen, 
dat voor ons compareert en erschenen zijn de hoogh 
geboren en gestrenge heer Willem Otto Fredryk des Heyligen Roomschen Rijksgrave van Suart 
genaamt Heyden en des selfs ehegemalinne, de ook hooghgeboren gravinne van Bijland 
Palslerkamp, regerende heer en vrouw van dese immediate vrije Rijks heerlikheijd Wijckeraad en 
Swanenburg, voorts heer en vrouw van Loenen, Wolferen de Erfhofmeesterij Delwijnen en 
Wildenborg etc., etc., De vrouw comparantinne met haaren eheheer geadsisteert als reghtens, en 
bekenden in de beste en bestendigste forma leenreghtens te constitueren ende bevolmagtigen, 
doende sulx kragt ende mits desen des selfs secretaris de L.ten Thomas van Wijlich om in 
comparants naam den Wildenborg met alle daar onder gehorige soo in als buyten den krink 
gelegene goederen, erven, weijden, thienden, meulen en houtgewassen neffens regten en 
geregtigheden van dien, niets van allen uitgesondert, zooals de selve in het graafschap Zutphen 
kennelijk gelegen en comparant alleen volgens maagscheyd met der selver susteren ten vollen 
toebehoren; 
Voorts na den forstendoms Gelre en graafschap Zutphen ten Zutphensen regten leenpligtig zijn, het 
zij bij parcelen off in het geheel off eenige parcelen daar van te mogen verkopen, zoo als sulx mogt 
koomen goed te vinden;  
Voorts de penningen uit dese verkopinge profluerende t'ontfangen en daar voor te quiteren mits dat 
de gestitueerde dese goederen het zij bij parcelen off in 't geheel off gedeeltens daar van verkoft te 
hebben ook de behoorlijke opdragten na coustume locaal ordre reghten tot securiteyt van koperen 
doen, en pro evictione namens comparant caveren. 
Voorts hier omtrent alles verder doen en mag laten geschieden wat der saaken nodruft eenigsins na 
Land- off Lheenregten van de graafschap Zutphen souden koomen te vereyschen, en zij comparant 
selfs praesent zijnde souden konnen mogen moeten doen; vermits comparanten indien eene 
speciale off amplexe volmagt van dese tegenwoordige hier toe mogt konnen desidereert worden 
den selven hier door wilden gegeven hebben; Gelovend comparant alles van volkoomen waarde te 
houden wat in desen door den geconstitueerden sal komen te geschieden cum ratificatione 
antiactiorum et cum polestatie substituendi unum vel plures; Voorts onder belofte van ratihabitie 
indemnifitie en verdere clausulen na leenregten en landtregten gebruykelijk. S.A.L. Desuper 
stipulando. In waarheyds oirconde hebben wij voogd en stadholder van leenen neffens schepenen 
en lheenmannen van de Rijksvrije heerlikheyd Wijckeraad dese benevens heer en vrouw 
comparanten eygenhandig getekent en met onse pitschaften en aangeboren zegels becragtigt. 
Actum op het casteel Wijckeraad, den 27 februari 1757, 
 
W.O.T. Graaf van Zuart tot Wijckeraad genaamt Heijden voor mij en als momber van mijn vrouw A. 
Gravin van Zuaad tot Wijckeraad geboren gravin van Bijland; 
Antonij Gotfrief Bachoven, voogd off rigter en lheenstadhouder van de Rijksvrije heerlikheijd 
Wijckeraad.  
Cillis Lougou, schepen en lheenman van Wijckeraad. 
Johannes Smits, schepen en lheenman van Wijckeraad.  
 
Pro vera cum originali concordante copia subscripsi, Actum Wildenborg den 4 april 1757, [w.g.]  J.L. 
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Solner. 
 
 
1760, den 17 meert zijn voor mij op den ordinairen hofdag gecompareert: Derk Boumeester q.q. en 
Roelof Ebertink;  
Zijnde B. Elberink en G. Grijsen uitgebleven en daarom al wederom aangeslagen in de boete van 
een schepel garste na hofregte gebruykelijk. 
 
1760, den 15 september zijn op den ordinairen hofdag gecompareert voor mij als hfrigter: D. 
Boumeester q.q., B. Elberink en G. Grijsen; welke twee laatsten voor haren agterstand alweer 
geïnterpelleert zijn. 
 
 
1761, den 2  maart heeft Derk Boumeester q.q. wegens mijne indispositie, waarop alleen is 
verschenen de soon van G. Grijsen namens zijnen impotenten vader;  
Zijnde Elberink en Egbertink al wederom aangeslagen in een schepel garste. 
 
1761, den 21 september heeft den geauthoriseerden hofscholte D. Boumeester wederom wegens 
mijne alnog aanhoudende indispositie den ordinairen hofdag waargenomen;  
Waarop geene van de hofgenoten is gecompareert en om die reden, uitgenomen Egbertink, die 
geëxcuseert is, zijn vervallen in eene boete van een schepel garste voor ider. 
 
1762, den 1  maart zijn voor mij als hofrigter gecompareert Derk Boumeester q.q. en Garrit Grijsen;  
En vermits B. Elberink en Roeloff Egbertink niet zijn gecompareert, zoo zijn de selve al wederom 
aangeslagen ider in de boete van een schepel garste. Vervolgens gevraagt zijnde off imand ook iets 
hadde voor te dragen, is daarop verklaard van neen; waarop desen hofdag is gescheyden. 
 
1762, den 20  september sijn op den ordinairen hofdag gecompareert voor mij Derk Boumeester, B. 
Elberink en G. Grijsen;  
Welke twee laatsten wederom seer serieuselijk zijn aangemaant om haare agterstandige en 
verschulde boeten bij poene van executie te voldoen. 
 
1763, den 14  meert zijn op den ordinairen hofdag voor mij gecompareert: Derk Boumeester, 
Berent Elberink, Garrit Grijsen en Roeloff Egbertink. 
Zijnde voor het overige niets meer voorgevallen. 
 
1763, den 19 september zijn voor mij als hofrigter op den ordinairen hofdag gecompareert: D. 
Boumeester, Garrit Grijsen en Berent Elberink. 
Zijnde R. Egbertink geëxcuseert. 
 
1764, den 2 april zijn voor mij op den ordinairen hofdag gecompareert: D. Boumeester, B. Elberink, 
G. Grijsen en Roeloff Egbertink.  
En is op voorschreven hofdag niets meer voorgevallen. 
 
1764, den 17 september zijn op den ordinairen hofdag gecompareert: D. Boumeester q.q., Berent 
Elberink en G. Grijsen.  
En nadat aan de selve was gevraagt off ook iets hadden voor te dragen en niemand daarop 
gesproken hadde, is desen hofdag gescheyden. 
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1765, den 18 meert na ouder gewoonte hofdag gehouden hebbende, zijn aldaar voor mij als 
hofgenoten verschenen: D. Boumeester q.q., B. Elberink, Garrit Grijsen en Roeloff Egbertink. 
Zijnde verder niets voorgevallen. 
 
1765, den 16 september zijn voor mij als hofrigter op den ordinairen hofdag na Kruysverheffinge 
gecompareert: D. Boumeester q.q., Berent Elberink en G. Grijsen.  
Zijnde R. Egbertink geëxcuseert, waarop desen hofdag is gescheyden, omdat niemand der 
hofgenoten iets hadden voor te dragen. 
 
1766, den 10 maart zijn voor mij als hofrigter op den eersten maandag na Letare op den ordinairen 
hofdag gecompareert: Derk Boumeester q.q., Berent Elberink, G. Grijsen en R. Egbertink.  
En dewijl geene van de selve iets hadden voor te dragen, zoo hebbe [ick] haarluyden gedimitteert. 
 
 
1766, den 15 september heeft den meerderjarig geworden zijnde hofscholte G. te Vaarwark wegens 
mijne impotentie den hofdag waargenomen; waarop verschenen zijn: hij selfs en G. Grijsen, zijnde 
B. Elberink niet gecompareert, en R. Egbertink geëxcuseert. 
Alsoo de vrouw van den hofscholte van Vaarwark is komen te overlijden, zoo heeft den selven het 
viervoetige vee (bestaande in een vost merrienpaard, oud zes jaaren, met een oog; Een swarte 
ruyn, oud 4 jaar, met moek aan de beenen; een swarte merrie, oud 12 jaar; zes koebeesten en agt 
kalveren van diverse couleur; twee oude verkens en drie lite jongen) geredimeert; en daarvoor aan 
den hofheer luyd de navolgende quitantie betaalt als daarbij g.v.: 
 
Bekenne voldaan te zijn van het halve viervoetige vee door de scholte Garrit te Vaarwark wegens 
den sterfval van zijn vrouw; En sal dese ten protocolle van den hoff te Vaarwark moeten worden 
geregistreert. Actum Hoeve, den 2 januari 1767. En dit uit consideratie van zijne ongelukkige 
omstandigheden gesteld zijnde op eene somma van dartig guldens. 
 
G.A. Van Schleussing als volmagtiger. 
 
Eodem heeft den hofscholte om voornoemde reden mijne hofgeregtigheden met eene kleinigheyd 
voldaan. 
 
1767, den 30  maart zijn voor mij op den ordinairen hofdag verschenen: B. Elberink, Garrit te 
Vaarwark, G. Grijsen en Roelof Egbertink.  
En also niemand iets hadde voor te dragen, is desen hofdag gescheyden, uitgesondert dat Roeloff 
Egbertink heeft verzogt om geëxcuseert te mogen tot het respicieren van den hofdag na 
Kruysverheffinge. Dat hier tot wederzeggens toe is geaccordeert wegens de verheyd van den weg, 
en G. Grijsen, zijnde Egbertink geëxcuseert, en is op desen hofdag verder niets voorgevallen. 
 
1768, den 14 meert is op den ordinairen hofdag die door scholte Vaarwark wegens mijne absentie 
en impotentie niemand praesent geweest als alleen voorschreven scholte en Garrit Grijsen.  
Egbertink en Elberink zijn beyde aangeslagen in een schepel garste. 
 
1768, den 19 september zijn voor mij als hofrigter op den ordinairen hofdag verschenen: den 
scholte van Vaarwark, B. Elberink en G. Grijsen.  
Zijnde R. Egbertink om voorschreven reden geëxcuseert. 
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1769, den 6 meert hofdag gehouden zijnde, zijn aldaar voor mij als hofrigter gecompareert: de 
scholte van Vaarwark en de andere hofgenoten uitgebleven, die zijn aangeslagen ider in een 
schepel garste. 
 
1769, den 18 september sijn voor mij op den ordinairen hofdag gecompareert: de scholte van 
Vaarwark, Garrit Grijsen en Berent Elberink.  
Zijnde Egbertink geëxcuseert, waarmeede desen hofdag, vermits niemand der hofgenoten iets 
hadde voor te dragen, is gescheyden. 
 
1770, den 26 maart heeft den hofscholte wegens den aanhoudende vorst en gevallen sneeuw, den 
ordinairen hofdag voor mij moeten waarnemen, waarop volgens ontfangene informatie niemand is 
verschenen als Garrit Grijsen. 
Zijnde Elberink en Egbertink uitgebleven en om voorschreven reden geëxcuseert. 
 
 
1771, den 11 meert heeft den hofschoute wederom wegens mijne indispositie hofdag moeten 
houden, waarop gene van de hofgenoten zijn gecompareert volgens des selfs relatie, en daarom 
ider aangeslagen in de boete van een schepel garste na hofregte. 
 
 
[volgt ingelegd vel] 
 
Van ouds de lieftugt van het erve Egberink het huis is afgebrant; 
Een maate geleegen lans de Kager sien land, ongeveer groot twe dag werk 
met het Inliggen kamt groot: drie mudde;  
Nog een klein stuckjen lant voor Olink, groot: ses spint; 
Nog een stukke de halve cotte bree: tien spint; 
Nog een stuk Den Smalakker, groot: drie schepel 
Nog drie stuk lant op den Agteres, groot: 11 scheepel; 
Nog een ligt stuk bij huis met het inligger Gaarden, groot: twe scheepel; 
Nog een stuk groot land In den Belt: vier scheepel; 
Nog een klein stukjen in den Belt: een schepel; 
Nog een dag en � werk hooylant in den Belt; 
Nog een maatjen bij de vrugt, groot een � dag werk. 
 
[in de kantlijn:] 
de vrouw van Pappenheim [?] 
 
1771, den 16 september heeft den hofscholte wegens mijne podagreuse indispositie den hofdag 
waargenomen; waarop gene van de hofgenoten is gecompareert; waarom de selve ider in een 
schepel garste na hofregte zijn aangeslagen. 
 
Actum coram mr. G. Vatebender, hofrigter. Hofgenoten: G. te Vaarwark en Garrit Grijsen, den 30 
meert 1772, 
En sijn op desen hofdag gecompareert: Garrit scholte te Vaarwark en Garrit Grijsen. Dog Egbertink 
en Elberink zijn absent gebleven en daarom volgens havesregte ider aangeslagen in een boete van 
een schepel garste. 
 
Actum coram mr. G. Vatebender, hofrigter. Hofgenoten: den hofscholte G. te Vaarwark en G. 
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Grijsen, den 21 september 1772. 
Zijn op desen hofdag gecompareert: den scholte G. te Vaarwark, Garrit Grijsen en B. Elberink. 
Zijnde Roelof Egbertink wegens de verheyd van de weg op zijn versoek van den 30 maart 1767 
geëxcuseert om den hofdag na Kruisverheffinge in het vervolg waar te nemen. 
 
Actum coram mr. G. Vatebender, hofrigter. Hofgenoten: scholte G. te Vaarwark en Garrit Grijsen, 
den 22 meert 1773. 
Zijn op desen hofdag gecompareert: G. scholte te Vaarwark, Berent Elberink en Garrit Grijsen. 
Zijnde Roeloff Egbertink uitgebleven en daarom aangeslagen in de boete van een schepel garste na 
hofregte gebruykelijk. 
 
Actum coram mr. G. Vatebender, hofrigter. Hofgenoten: scholte G. te Vaarwark en B. Elberink, den 
20 september 1773. 
Zijn gecompareert: Garrit Grijsen, scholte G. te Vaarwark en B. Elberink. Zijnde Roeloff Egbertink om 
voorschreven reden geëxcuseert. 
Alsoo den ondergetekenden amptman en rigter van den hoff te Vaarwark in ervaringe is gekomen, 
dat den hofhorigen bouman op het erve en goed Egbertink voor jaar en dag is overleden, sonder 
dat desselfs opvolger daarvan de minste aangifte heeft gedaan, veel min dat hij de nagelaten 
goederen door den hofscholte heeft laten inventariseren, waartoe hij egter na hofregte verpligt is. 
En also den heer na haves regten toekomt van alle hofhorige personen, het zij man off wijf, na haar 
afsterven die eene halfscheyd van alle nagelatene viervoetige levendige vee, en dat ook den 
hofrigter na hofregte moet worden gecontenteert, so word den hofscholte van voorschreven hof te 
Vaarwark gelast sig te vervoegen op voorschreven erve Egbertink in de provincie van Overijsel 
onder Delden gelegen, om van alles aantekeninge en informatiefe nemen, als ook den hofvol-ger te 
citeren om op den aanstaanden hofdag, die wesen sal den 14 meert 1774, in persoon te 
compareren om erfwinninge te versoeken en de gewone recognitie daar van aan den hofheer en 
amptman niet alleen te betalen, maar ook onder eede opgeven, waar inne het viervoetige vee heeft 
bestaan, wegens dit versuim behorelijk afdragt te maken en widers alles te doen, waar toe hij na 
hofregte verpligt is, met ernstige waarschouwinge, dat in val van langer vertrek off uitstel, tegens 
hem zal worden geproce-deert, so als na hofregte sal bevonden worden te gehoren. 
En zal den Hofscholte van zijn wedervaren behorelijk hier onder schriftelijk rapport doen nadat hij 
den inhoud deses aan den opvolger off imand van het goed Egbertink, so den opvolger absent mogt 
wesen, zal hebben voorgelesen. Actum Borculo, den 5 meert 1774. 
 
G. Vatebender. 
 
Retulit den hofscholte G. te Vaarwark, dat hij den inhoud van bovenstaande acte aan Jan Egbertink, 
oudsten zoon van wijlen Roeloff Egbertink, voor hoofd heeft voorgelesen; en teffens bevonden, dat 
het viervoetige vee doemaals heeft bestaan op het erve Egbertink in een bruyne merrie paard, oud 
vijf jaar; alsmeede in een afgewisselde swarte merrie; voorts in twee koebeesten en vier kalveren 
van diverse couleuren. 
 
Actum coram mr. G. Vatebender, hofrigter. Hofgenoten: den hofscholte G. te Vaarwark en G. 
Grijsen,  den 14 meert 1774. 
Zijnde gecompareert: G. te Vaarwark en Garrit Grijsen; en dewijl Berent Elberink is uitgebleven, so 
is den selven al wederom aangeslagen in een boete van een schepel garste volgens oude gewoonte. 
Vervolgens heeft sig Jan Egbertink, oudsten soon van wijlen Roeloff Egbertink aangegeven, om over 
het versuim te mogen accorderen, en sig alsdan als hofhorige te laten inschriven, off dat hem 
consent van den hofheer mag worden verleend, om tegens betalinge van de daartoe staande 
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recognitie, zijn regt van successie aan zijnen broeder Hendrik over te geven; waartoe aan hem op 
zijn aanhoudend versoek een termijn van ses weken sonder præjudicie is geaccordeert. 
 
 
Actum coram mr. G. Vatebender, hofrigter. Hofgenoten: den scholte G. te Vaarwark en G. Grijsen, 
den 19 september 1774. 
Zijn op desen Hofdag gecompareert: voorschreven hofgenooten en Berent Elberink. Dog Jan 
Egbertink tegens zijn versoek van uitgebleven zijnde, sal tegens denselven na hofregte door 
middelen regtens tot zijnen pligt moeten gebragt worden. 
 
 
1775, den 27 maart zijn voor den hofscholte wegens mijne ........ ........ na Lochem verschenen: 
Gerrit Grijsen, en is Berent Elberink wegens sijne sware ziekte geëxcuseert. 
 
 
 
Actum coram mr. G. Vatebender, hofrigter. Hofgenoten: scholte G. te Vaarwark en Berent Elberink, 
den 14  september 1775.  
Op desen hofdag zijn nevens voorschreven hofgenoten gecompareert: G. Grijsen. En dewijl Jan 
Egbertink in het ....... .......... is, wegens zijne noncomparitie, contumaciële uitblijven, soo word den 
hofscholte G. te Vaarwark gelast, hem ten spoedigsten te compelleren tot het volbrengen van zijnen 
pligt, ten langs hem voor den volgenden hofdag met en onder ....... ............... ge, dat den hofrigter 
daarvan kennis sal geven aan den hofheer, die hem .... ...., door sodanen middelen van reght tot 
zijnen schuldigen pligt sal weten te brengen, als daaromtrent nodig en dienstig sullen geoordeelt 
worden. 
 
 
Actum op den hof te Vaarwark, den 18 meert 1776, zijnde den ordinairen hofdag, 
Waarop voor den hofrigter zijn gecompareert: den hofscholte Garrit te Vaarwark, Garrit Grijsen en 
Berent Elberink, welke volgens gedane sommatie van den hofscholte in dato den 18 september 1775 
aan hem geëxploicteert, om sodanen twaalf schepel garste binnen ses weken daarna te betalen, 
wegens versuim in het waarnemen van de hofdagen sedert den 29 meert 1756 tot den 14 meert 
1774, op heden deswegens afdragt heeft gemaakt  en daar voor betaalt volgens accoord  tien 
guldens, welke aan den hofscholte zijn overgegeven om op den volgenden hofdag na ouder 
gewoonte verteerd te worden. 
En dewijl Gerrit Grijsen om voorschreven reden van den 21 meert 1757 tot den 2 september 1761 
ook nog vier schepel garste verbeurt heeft, so is hem op heden serieuselijk gelast om de selve voor 
off uiterlijk op den volgenden hofdag te betalen; off dat hij anders deswegens kosten te wagten sal 
hebben. 
Vervolgens heeft Jan Egbertink op de gedane sommatie van den 5 maart 1774 eindelik sig 
aangegeven en versogt afdragt te te mogen maken wegens zijn vaderlijk versterf, waaromtrent hij 
gratie en consideratie versogt, vermits hem weynig off niets van zijn ouderlijk goed was 
overgebleven, en zijnen vader in eenen armelijken staat was overleden; hetwelke hem om 
voorschreven reden nomine Domini en op hoogst des selfs approbatie is geaccordeert voor een 
somma van dertig guldens vermits het viervoetige vee van weynig belang is geweest als te zien hier 
voren folio 23 in fin  en sulx uit gratie en consideratie en sonder consequentie in 't toekomende, op 
den voet als het selve aan de weduwe Vaarwark is geaccordeert als te zien hier voren folio 219, 
onder welk consent meede is begrepen zijn versoek om het besit en de bouwerie van het goed 
Egbertink aan zijnen broeder Jannis in plaats van Hendrik te mogen overgeven, omdat hij 
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onbequaam en onmagtig is, om het selve erve op eene behoorlijke wijse langer te bouwen, op 
sodanen conditien als hij daarover met voorschreven zijnen broeder heeft ingegaan. Welk versoek in 
voegen als voorschreven nomine domini en om reden als voren aan den suppliant is geaccordeert 
voornamentlijk meede om de hofhorigheyd van dese plaats wederom in trein te brengen; als 
liggende in de provincie van Overijsel, gerigts Delden, alwaar beswarelijk d'executie soude te krijgen 
zijn, en den suppliant sig deswegens aan voorschreven gerigte konnen addresseren, gelijk in vorige 
tijden sulx al is geschied, gelijk hier voren pagina 4 hem vernomen worden. Wordende dese 
concessie egter niet anders verleend als onder conditie, dat zijnen broeder Jannis sig na hofregte sal 
hebben te qualificieren en den gewonelijken eed af te leggen, sodanig als bij desen hofgerigte 
gebruykelijk is. 
 
 
Actum coram mr. G. Vatebender, hofrigter, hofgenoten: G. Grijsen en Berent Elberink, den 18 meert 
1776 des voordenmiddags om 11 uren op den hoff te Vaarwark. 
Compareerden Jan Egbertink en wil met kennis en consent van desen weledelen hofgerigte in de 
beste en bestendigste forma reghtens hebben gecedeert en overgedragen aan zijnen broeder Jannis 
Egbertink, sulx doende kragt ende mits desen, al zijn regt en geregtigheyd, zo hij in het stuk van 
besit, bouwerie, als anders, wat name het ook mogte hebben aan het hofhorige goed Egbertink in 
de Provincie van Overijsel, Gerigts  Delden, Boerschap Oelde, is hebbende; onder conditie nogtans, 
dat voorschreven zijnen broeder Jannis daar voor aan hem sal uitkeren eene somma van hondert 
gulden die in dese plaats sullen verbonden blijven; waar van Jannis aan hem jaarlix sal betalen vijf 
gulden tot zijnen dood toe, wanneer de voornoemde somma wederom sal vervallen aan den 
cessionaris, en daar en boven verpligt zijn een molder saat lands voor hem mesten [229] en 
bouwen; voorts hem onderhouden in kost, drank, klederen, linnen en wullen, ook na zijnen dood 
naburelijk laten begraven. Belovende den comparant, dat hij daarentegens ook het huyses beste na 
zijn vermogen sal helpen doen; op welke voorschreven voorwaarden dan den comparant melt. 
desen ten profito van gemelten zijnen broeder renuntieert van alle regt en geregtigheyd, welke hij 
aan meergemelte plaats en bouwerie heeft gehad, sonder daaromtrent iets te reserveren, ten dien 
einde den volkomen eygendom met inruijminge van de possessie overgevende. Daarop 
handtastinge doende. Stipulatus est. 
Daarop erschenen Jannis Egbertink en wil mits desen voorschreven cessie en opdragt hebben 
geaccepteert, onder belofte, dat hij al het geene zijn broeder Jan bedongen heeft, stiptelijk sal 
agtervolgen en naleven, en sulx onder verband van zijn persoon en goederen, waarop den selven 
handtastinge heeft gedaan. Vervolgens heeft Jannis Egbertink den eed na hofregte afgelegt, so als 
die folio 3 is geprotocolleert, welke hem vooraff is voorgelesen, waarop den selven in den hoff is 
geadmitteert. En heeft zijne sogenaamde snaphanen, die hij jaarlijx uit zijn plaats moet betalen aan 
de hofscholte voldaan tot den jare 1775 met vijf gulden agt stuyvers.  
 
 
[230] Actum op den ordinairen hofdag, den 16 september 1776,  zijn voor den hofrigter mr. G. 
Vatebender gecompareert: Garrit te Vaarwark, Berent Elberink, neffens Jannis Egbertink. 
Voorts heeft Harmen Jan Buijink bekend gemaakt, dat des selfs vader Wander Buijink voor eenige 
dagen was overleden; met versoek dat hij met den hofheer als eygenaar met en neffens scholte Jan 
Roerink van het hofhorige goed Grijsen, waar van den bouman Garrit ook al eenigen tijd is dood 
geweest, volgens het transport hiervoren, folio 203, waarbij is bedongen, dat voorschreven Wander 
Keussink op Buijink als hoffgenood soude worden aangenomen, over het viervoetige vee dat na zijn 
vaders dood op geseyde Grijsen plaats sig quaam te bevinden, mogte accorderen, en voor een 
sekeren stuyvers gelds het selve redimeren; dan vermits den hofscholte het viervoetige vee op 
meergemelte Grijsen plaats nog niet had opgetelt en daarvan inventaris gemaakt, so is dit bij 
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provisie voor notificatie aangenomen en den hofscholte gelast geseyde opneminge ten eersten te 
gaan doen en sulx ......... . Is bevonden dat het selve is bestaande in het navolgende viervoetige 
vee: 
 
36 schapen, jonk en oud door malkanderen getaxeert op  f  72 - 0 - 
Een bruyne ruin, op      f  30 - 0 - 
Een oude witte merrie, op      f  24 - 0 - 
Nog een oud paard, op       f  12 - 0 - 
Een grijse koe, op      f    26 - 0 - 
Een swarte dito, op       f  25 - 0 - 
Een dito, op        f  24 - 0 - 
Een starke, op       f  21 - 0 - 
Een gust beest, op       f  20 - 0 - 
2 starken        f  20 - 0 - 
Een jarig beest  op 8 gl.         f   8 - 0 - 
3 meij calveren        f  15 - 0 - 
Een varken       f  12 - 0 - 

                 ----------- 
                      segge        f 309 - 0 - 
                                   ====== 
 
 
[231]  Het welk ik als hofrigter hebbe laten redimeren in voegen als uit de volgende quitantie 
consteert, luijdende aldus: 
Ik ondergeschreven verklare hiermeede, dat Harmen Jan Buijink het viervoetige vee van het 
hofhorige goed Grijsen in Mallum, wegens het overlijden van zijn vader Wander Keussink op Buijink, 
onder reserve van approbatie van den hofheer hebbe laten redimeren en vrijkopen voor een somma 
van hondert vijftien guldens, alsmeede vijf en twintig guldens voor mijn jura als hofrigter, mits dat 
hij nog daarenboven aan de hofscholte van Vaarwark voor zijn geregtigheyd zal voldoen: twee 
gulden en vijf stuyvers. Actum Borculo, den 13 november 1776, 
 
G. Vatebender. 
 
[in de kantlijn, bij het bovenstaande:] 
De jura van den hofscholte, ad 2 –5, zijn aan hem voldaan. 
 
 
Actum coram mr. G. Vatebender, hofrigter van den hof te Vaarwark, hofgenoten: scholte G. te 
Vaarwark en Berent Elberink, extraordinaire op 't kasteel van Borculo, den 23 januari 1777, post 
meridiem circa secundum. 
Compareerde den heer Derk Westrik in qualiteyt als met en beneffens de heer Pieter Munck, dog 
sampt en een yder in 't bijsonder geconstitueerde volmagtiger van den hooghgeboren heer Adam 
Furst Czartoryski, Hertog van Clewan en van Zukou, generaal van Podolien, lieutenant-generaal van 
de armeën des koninks en der republiq van Polen, Chef van de Littause guardes infanterie, Ridder 
der Ordens van den  [232] witten Adelaar van St. Stanislaus en van St. Andreas etc., etc., En van 
den ook hooghgeboren vrouwe Isabella Furstinne Czartoryska, geboren Rijksgravinne van Fleming, 
eheluyden, ingevolge acte van volmagt den 25 september 1776 tot Brzese in Littauen onder haar  
hooghgeboren naams tekeningen en zegulen en teffens meede voor het officinen castrense 
capitaneale Brestense in de Franse taal gepasseert, in orginali en bij authentiq translaat aan het 
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stadtgerigte deser heerlikheyd Borculo overgegeven en aldaar geregistreert quo relatio en 
verklaarde in voorschreven qualiteyt en dus in name van hooghgemelte Here Furst en Vrouwe 
Furstinne 
Czartoryski uit kragte en in conformite van coopscontract in dato den 22 december 1776 mede in 
originali aan het stadgerigte van Borculo vertoond en insgelijks aldaar geregistreert, werdende 
hetselve alhier voor geënsereert gehouden bij desen; aan den doorlugtigsten Vorst en Heer Willem 
bij de gratie Gods Prince van Orange en Nassau, grave van Catsenellebogen, Vianen, Diest, 
Spiegelberg, Buuren, Leerdam en Culenburg, Marquis van Vere en Vlissingen, Baron van Breda, 
Diest, Bulsteren, der stad Grave en lande van Cuijk, Helsteren, Kranendonk, Eindhoven en Liesveld, 
onafhankelijk Heer van de vrije en [233] souvereine Erfherelikheyd Ameland, Heer van Bredevoort, 
't Loo, Getruijdenbergh, Clundert, Sevenbergen, de Hoge en Lage Swalewen, Naaldwijk, Polanen, St. 
Martensdijk, Soest, Baren en Ter Eene, Willemstad, Steenbergen, Montfort, St. Vith, Butgenbeek en 
Daasburgh; Erfmarschalk van Antwerpen, Erfmarschalk van Holland, Erfstadhouder, Erfgouverneur 
en Admiraal-Generaal der Verenigde Nederlanden, Erfcapitein-generaal en admiraal van de Unie; 
Ridder van de Kouseband en van den Swarten Adelaar etc., etc., mitsgaders hoogst desselfs 
successeuren en erfgenamen, in een stedigen, vasten en onwederroepelijken eigendom te cederen 
en te transporteren het goed en den hof te Vaarwerk in dese heerlikheyd Borculo, voogdie Eibergen, 
Boerschap Ouden Eybergen kennelijk gelegen en van het Capittel tot Vreden te leen gereleveert 
wordende; gelijk hooghgemelte Zijn Hoogheyd met hetselve op den 18 deses door het voornoemde 
Capittel is geïnvesteert en zulx met alle ap- en dependentien van dien, zo van bouw-, hooy- en 
weydelanden, als holtgewassen, mitsgaders alle regten en geregtigheden zo van hofhorigheyd als 
anders, niet alleen over denselven hoff en dat goed, maar ook over de hofhorige erven en goederen 
 [234] Grijsen, Egbertink, Elberink en anderen, met regt van collatie om bij versterf een hofrigter 
aan te stellen, alles zo en in diervoegen en met alle lusten en lasten dominerende en lijdende 
servituten als het voorschreven goed den hoff te Vaarwerk door het overlijden van wijlen den 
Hooghgeboren Heer Georg Detloff, des Heyligen Roomschen Rijksgrave van Fleming op des selfs 
eenige dogters en universele erfgenamen boven genoemd vrouwe Isabella Furstinne Czartoryski 
gedevolveert en tot hier aan toe door den heer Furst en de vrouwe Furstinne Czartoryski beseten 
zijn geweest, off aan dezelve eenigsins gecompeteert hebben gehad, mitsgaders met hooghgemelte 
Zijne Hoogheyd den Here Prince van Orange en Nassau, daar meede op den 18 deses door het 
Capittel te Vreden geïnvesteert en beleend is geworden, speciaal meede het regt en de bevoegtheyd 
aan alle zodane goederen die voormaals onder desen hoff hebben gehoord, dog welkers besitters 
sig eygenwillig en onbevoegd van de hofhorigheyd hebben onttrokken wederom onder den hoff te 
brengen, en widers met en beneffens alle tot dato den 27 september 1776 nog onbetaald geweest 
zijnde pagten, huuren en andere inkomsten, sowel van vorige jaren als over het gepasseerde jaar 
1776. Verklarende den heer comparant wijder namens desselfs Hoge Heer en  Vrouw [235] 
principalen voor hun en hunne erfgenamen van het voorschreven goed en den hoff te Vaarwark nu 
en ten eeuwigen dage  onterft, ontregtigt en ontgoedet te wesen, en dat Zijn Hoogheyd den here 
Prince van Orange en Nassau en hoogst desselfs successeuren en erfgenamen aan en tot de zelve 
wederom geërft, gegoedet en geregtigt zullen zijn, daarop met hand, halm en mond vertiggenste 
doende bij desen zo en in diervoege als zulx na hofregten eigend en behoord, gelijk meede om 
dezelve van alle verbanden, hypoticatien, belastingen en affectatien die onvermoedelijk nog ten 
protocolle off registers mogten openstaan, en niet gerojeert wezen, na behoren zo en in diervoegen 
als bij den 7 artikel van het koopscontract is gesegt te zullen zuyveren en de rojementen daar van 
bezorgen, en in 't generaal 't verkogte goed en den hoff te Vaarwark te zullen vrijen en wharen en 
Zijn Hoogheyd den here Prince van Orange en Nassau, mitsgaders hooghst desselfs successeuren 
en erfgenamen van alle namaninge bevrijen, zonder egter tot het stellen van speciale whaarschap 
door verband van goederen off het praesteren van personele borgtogt gehouden te wesen. Alles 
onder verband als na regten en met submissie aan alle heren, hoven, rigteren en gerigten, speciaal 
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den [236] Hove Provinciaal van Gelderland. 
Eindelijk verklaarde den heer comparant q.q. ten gevolge van voorschreven cessie en overdragts bij 
desen niet alleen den hofrigter, dr. Gerhard Vatebender, maar ook den hofscholte en die respective 
ondergehorende hofhorigen personen van derzelver eed te ontslaan en te begeren, dat dezelve den 
eed van getrouwigheyd aan dukgezegde Zijn Hoogheyd den here Prince van Orange Nassau 
afleggen en dadelijk praesteren, zo als sulx na hoffregten behoord. Desuper stipulando, 
Stipulatio facta est. 
 
Waarna meede gecompareert en erschenen zijn de heer J.C. Baron van der Borgh, heer van 
Langentrier, en mr. A. Ardesch, ordinaris raden en rekenmeesters van hooghgemelte Zijne 
Hoogheyd den here Prince van Orange en Nassau, als door hooghst denzelven tot het ontfangen en 
overnemen van het transport en den overdragt van 't goed en den hoff te Vaarwark gecommitteert, 
geauthoriseert en gequalificeert bij acte door hooghgemelte Zijne Hoogheyd den 2e deses onder 
hooghst derzelver naam en zegel afgegeven en meede aan 't stadgerigte van Borculo ten fine van 
protocollatie en registrature geëxhibeert, en verklaarde bij desen in naam van meer hooggemelte 
Zijne Hoogheyd het transport de cessie en overdragt van het goed en den hoff te Vaarwark met alle 
regten [237] en geregtigheden, nevens alle ap- en dependentien van dezelve, boven breder 
gemelt, bij desen te accepteren, de possessie vandien werkelijk te aanvaarden en mits dien meester 
Gerhard Vatebender wederom dog provisioneel en tot nadere dispositie van hooghgemelte Zijne 
Hoogheyd te continueren als hofrigter, teffens denzelven gesinnende om den eed van 
getrouwigheyd den Heere Prince van Orange en Nassau etc., etc. af te leggen. 
 
Waarop mr. G. Vatebender als hofrigter in handen van voorschreven heer gecommitteerde mr. A. 
Ardesch als dien leen eed aan het Capittel van Vreden in name van welgemelte Zijne Hoogheyd 
gepresteert hebbende heeft afgelegd den volgenden eed: 
 
Ik sweere een eed tot God Almagtig, dat ik als hofrigter van den hof te Vaarwark Zijne Hoogheyd 
den here Prince van Orange en Nassau als hofheer van den voorschreven hoff tot tot Vaarwark zal 
holt en trouw zijn. So waar help mij Godt Almagtig. 
 
Voorts heeft den hofscholte Garrit te Vaarwark in handen van den hofrigter doctor G. Vatebender 
afgelegd den volgenden eed: 
 
Ik Gerrit te Vaarwark love en swere een eed tot God Almagtig, dat ik Sijn Hoogheyd den here Prince 
van Orange en Nassau als Hofheer van den hoff te Vaarwark zal holt en trouw zijn, en mij als een 
hofhorig persoon gedragen; voorts alles doen, waar toe ik na hofregte verpligt ben. Zo warelijk 
helpe mij God Almagtig. 
 
En dewijl de bouluyden van Grijsen, Egbertink en Elberink absent zijn, zo zullen de zelven op den 
eerstkomenden hofdag, zullende wesen maandag na [238] Letare, den 10 maart 1777, de zelve als 
dan den eed als hofhorigen meede aan zijne Doorlugtige Hoogheyd aan handen van den hofrigter af 
te leggen.  
 
 
Actum coram mr. G. Vatebender, hofrigter; hofgenoten: den hofscholte G. te Vaarwerk en Jannis 
Egbertink, den 10 meert 1777. 
Zijn op desen hofdag gecompareert: scholte G. te Vaarwark en Jannis Egbertink, welke den eed in 
forma aan handen van mij als hofrigter heeft afgelegt, luydende als volgd: Ik love en sweere een 
eed tot God Almagtig, dat ik Zijn Hoogheyd, den here Prince van Orange en Nassauw, als Hofheer 
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van den hoff te Vaarwark zal holt en trouw zijn, en mij als een hofhorig persoon gedragen; voorts 
alles doen, waar toe ik na hofregte verpligt ben. Zo waarlijk helpe mij Godt Almagtig. 
 
En dewijl niemand der erfgenamen van Wander Buink sig tot hier aan toe na hofregte heeft 
gequalificeert; en dat ook den bouman op Elberink niet op desen hofdag is gecompareert, zo zijn zij 
beyde als na ouder gewoonte aangeslagen in de boete van een schepel garst. 
 
 
Actum op den hoff te Vaarwark, den 15 september 1777 
Zijn op desen ordinairen hofdag voor mr. G. Vatebender, hofrigter, [239] gecompareert: Garrit te 
Vaarwark, als meede Stientjen, weduwe van wijlen Waander Keusink op Buijink, in desen 
geadsisteert met haren zoon Harmen Jan Buijink, en versogte, dat Garrit Jan Roerdink als voor de 
halfscheyd meede-eygenaar van de Grijsenplaatse aan desen hoff te Vaarwark hoffhorig, vermits 
het overlijden van voorschreven haren man. mag worden geadmitteert sodanig en op sulke 
conditien als geseyden haren eheman op den 21 juny 1755 daarin is toegelaten, daarop 
handtastinge doende; Waarop de voorschreven weduwe met haren adsistent handtastinge heeft 
gedaan. 
Vervolgens heeft Garrit Jan Roerdink den eed als hier voren folio 3 te zien van getrouwigheyd aan 
handen van den hofrigter in forma aan Zijne Doorlugtigste Hoogheid den here Prince van Orange en 
Nassau etc., etc., als Hofheer afgelegt, en is vervolgens in den hoff geadmitteert en als hofgenoot 
aangenomen. 
En dewijl Berent Elberink niet is gecompareerd en volgens zijn pligt desen hofdag waargenomen, zo 
is denzelven als na ouder gewoonte aangeslagen in de boete van een schepel garste. Waarop desen 
hofdag is gescheiden. 
 
Actum op den hoff te Vaarwark, den 10 meert 1778. 
Zijn op desen ordinairen hofdag voor mr. G. Vatebender, hofrigter, [240] gecompareert: den 
hofscholte Garrit te Vaarwark en Jannis Egbertink. En dewijl Garrit Jan Roerdink namens de 
Grijsenplaatse, en Berent Elberink zijn uitgebleven, zo zijn de zelve beyde als na ouder gewoonte 
aangeslagen in een boete van een schepel garste. 
 
Actum op den hof te Vaarwark, den 15 maert 1779.  
Zijn op den hofdag voor mr. G. Vatebender, hofrigter, gecompareert: den hofscholte G. te Vaarwark 
en J. Egbertink, welke zijn gewonelijke en verschenenen snaphanen heeft betaalt. Zijnde den 
bouman op Elberink wegens indispostie geëxcuseert, en scholte Roert in de gewonelijke boete 
omdat is uitgebleven, aangeslagen in een schepel garste. 
 
Actum op den hoff te Vaarwark, den 20 september 1779. 
Zijn op authorisatie en bij impotentie van den hofrigter voor den hofscholte G. te Vaarwark 
gecompareert: Berent Elberink en Scholte Roert gecompareert; zijnde Jannis Egbertink als vanouds 
en wegens verheid van den weg geëxcuseert. 
 
[240v] Actum op den hoff te Vaarwark, den 6 meert 1780.  
Zijn op desen hofdag voor mr. G. Vatebender, hofrigter, gecompareert: den hofscholte G. te 
Vaarwark, Berent Elberink en Jannis Egbertink, welke zijne gewonelijke verschenen snaphanen heeft 
betaald. Zijnde Scholte Roert wegens zijne absentie aangeslagen in de boete van een schepel garste 
als vanouds gebruikelijk. 
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Actum op den hof te Vaarwark, den 18 september 1780, zijnde den eersten maandag na 
Kruisverheffinge.  
Zijn op desen hofdag niemand gecompareert als den hofscholte Garrit te Vaarwark. Zijnde scholte 
Roert en Berent  Elberink wegens hare absentie aangeslagen ieder in de ordinaire boete van een 
schepel garste. 
 
Actum op den hof te Vaarwark, den 26 meert 1781, zijnde den 1 maandag na Letare. 
Also wegens mijne noodwendige absentie door den hofsscholte G. te Vaarwark op mijne speciale 
authorisatie is waargenomen, zo zijn aldaar gecompareert: voorschreven hofscholte selfs, Berent 
Elberink en Jannes Egbertink; dog vermits den scholte Roert namens de Griesenplaats niet is 
gecompareert, so is den selven na hofregte en ouder gewoonte aangeslagen in de boete van een 
schepel garste. 
 
 
[241r] Actum op den hoff te Vaarwark, den 19 september 1781.  
Sijn op den ordinairen hofdag na Kruisverheffinge voor mr. G. Vatebender als hofrigter 
gecompareert: den hofscholte G. te Vaarwark en Berent Elberink. Sijnde scholte Roert namens 
Grijsenplaats in Mallum niet erschenen en daarom al wederom aangeslagen als van ouds 
gebruikelijk in de ordinaire boete van een schepel garste. 
Sijnde Jannis Egtbertink wonende in de provincie van Overijsel onder Delden eens voor al 
gepermitteert om wegens de verheid van den weg maar eenmaal in het voorjaar te compareren. 
 
[De rest van deze bladzijde is doorgehaald, daarbij in de linkermarge de opmerking:] 
Dit was reets op het vorige blad aangetekend als hier egens te zien, ergo overtollig. 
 
 
[241v]  Actum op den hoff te Vaarwark, den 11 maart 1782, zijnde den ordinairen hofdag na 
Letare. 
Alwaar voor mij als hofrigter zijn gecompareert: den scholte Garrit te Vaarwark, Berent Elberink en 
Jannis Egbertink, welke zijne verschenen en gewonen snaphanen heeft betaald aan de hofscholte. 
Zijnde Scholte Roert wegens zijne absentie al wederom als van ouds aangeslagen in de boete van 
een schepel garste. 
 
1782, den 16  september, heeft de scholte Garrit te Vaarwark in mijnen naame en wegens mijne 
indispositie den ordinairen hofdag na Kruysverheffinge waar genoomen, wanneer aldaar zijn 
gecompareert: voorschreven hofscholte zelfs, alsmede Berent Elberink; zijnde Jannes Egbertink 
geëxcuseert wegens de verheid van de weg, om maar eenmaal in het voorjaar den hofdag waar te 
neemen, als woonende in de Provincie van Overijssel onder 't Gerigte van Delden. 
 
 
Actum op den hof te Vaarwark, den 31 maart 1783. 
Zijn op deezen hofdag voor den hofscholte bij mijn podagieuse indispositie gecompareerd: den 
hofscholte zelfs en Berent Elberink, en Jannes Egbertink, die zijne gewoone snaphanen aan den 
hofscholte betaalt heeft. 
 
[242r]  Actum op den hof te Vaarwark, den 15 september 1783. 
Zijn op deezen hofdag voor den hofscholte wegens mijne aanhoudende indispositie erschenen: den 
hofscholte zelfs en Berent Elberink. 
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Actum op den hof te Vaarwark, den 22  maart 1784,  zijnde op den ordinairen hofdag na Letare 
voor den hofscholte (wegens mijne zwakheid) gecompareert: den hofscholte zelfs, Berent Elberink 
en Jannes Egbertink, die zijne gewoone sanphaans aan den hofscholte betaalt  
 
Actum op den hof te Vaarwark, den 20 september 1784. 
Heeft den hofscholte Garrit te Vaarwerk den ordinairen hofdag om reden als vooren waar genoomen 
wanneer aldaar zijn gecompareert: den hofscholte zelfs en Berent Elberink. 
 
 
Actum op den hof te Vaarwerk, den 7 maart 1785. 
Heeft den hofscholte Garrit te Vaarwerk wegens mijne aanhoudende indispositie den ordinairen 
hofdag waargenoomen, en zijn aldaar gecompareert: hij zelvs, Berent Elberink en Jannes Egbertink, 
die zijne gewone snaphaans aan den hofscholte betaalt heeft, waarmede deezen hofdag is 
gescheiden. 
 
[242v]  Actum op den hof te Vaarwark, den 19 september 1785. 
Heeft den hofscholte om reden als vooren den hofdag voor mij waar genoomen, zijnde daar op 
erschenen: hij zelfs en Berent Elberink. 
 
Actum op den hof te Vaarwark, den 27 maart 1786. 
Vermits ik wegens langduurende zwakheid al nog buiten staat gestelt worden om deezen ordinairen 
hofdag in persoon waer te neemen en dat den hofscholte om die reeden al wederom mijn plaats 
aldaar heeft moeten bekleeden, zo zijn alhier gecompareert: hij zelfs, Berent Elberink en Jannes 
Egbertink, die zijne gewoone canon aan den hofscholte betaalt heeft en vermits niemand iets voor 
te stellen hadde is dezen hofdag gescheiden. 
 
Actum op den hof te Vaarwark, den 18  september 1786. 
Heeft den hofscholte in mijn naam en om reden als vooren deezen ordinairen hofdag waer 
genoomen, en zijn alhier gecompareert: hij zelfs, en Berent Elberink. 
 
 
[243r]  Dewijl ik volgens mijn commissie als ordinair Gedeputeerde van de Graafschap Zutphen, de 
vergaderinge alhier binnen Zutphen moet bijwoonen, en om die reden den hofdag van Vaarwark op 
den 19 dezes niet kan in persoon waarneemen, zo word den hofscholte van voorschreven hof mits 
deezen geauthoriseert om aldaar mijn plaats te vertreeden. Actum Zutphen, den 17 maart 1787. 
 
was getekend: G. Vatebender, hofrigter. 
 
 
Actum op den hof te Vaarwerk, den 19 maart 1787. 
Zijnde aldaar voor den hofscholte q.q. gecompareert: Berent Elberink, Jannes Egbertink, die zijn 
gewoon contingent aan den hofscholte heeft betaalt, en hij hofscholte zelfs. Doch was Scholte Roort 
naamens het hofhoorige goedt Grijsen niet gecompareert. 
 
 
Actum op den hof te Vaarwark, den 17 september 1787, zijnde den gewoonen hofdag na Letare. 
Heeft den hofscholte Garrit te Vaarwerk wegens mijne noodwendige absentie en om redenen als 
boven dezen hofdag waar genoomen, en zijn aldaar gecompareert: Berent Elberink en hij zelfs, 
zijnde Roert niet gecompareert. 
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[243v]  Actum op den hof te Vaarwark, den 3 maart 1788. 
Zijn voor den hofscholte op mijne authorisatie en indispositie verscheenen: Berent Elberink, Jannes 
Egbertink, die zijn gewoone canon aan den hofscholte betaalt heeft, en den hofscholte zelfs. Zijnde 
Roert al wederom uitgebleeven. 
 
 
Alzoo den hofhoorigen boer en bouwman op het goed Elberink mij op heden heeft bekent gemaakt, 
dat deszelvs vrouw was overleden, zo word den scholte van 't Hof te Vaarwerk, Garrit genaamt, bij 
deezen geauthoriseert om wegens mijne impotentie zig na voorschreven goedt te begeeven bij 
ontfangst deezes, en aldaar het viervoetige vhee op te schrijven en na zijn beste kennis te taxeeren, 
 
was getekent, 
Borculo 7 may 1788, G. Vatebender. 
 
Waar op denzelvden dag den hofscholte heeft opgegeeven en getaxeert het viervoetige vhee, waar 
van de halfscheid wegens dit versterf aan den hofheer is vervallen, bestaande: 
1o   Een oud vos paart na zijn gedagten niet meer waardig als 30 guldens    
  f 30 - 0 - 
2o   Nog een bruin merrie paart, dat de neef zegt dat hem toe behoort, en om die reden niet 
  getaxeert, [244r] als ook vanden zelven een roode starke, getaxeert op dertien guldens. 
3o   Een oud rood koebeest a twintig guldens     f 20 - 0 - 
4o   Een schimmeld gust koebeest voor dertig guldens     f 30 - 0 - 
5o   Nog een schimmeld koebeest, insgelijks dertig guldens   f 30 - 0 - 
6o  Een zwarte starke a twintig guldens         f 20 - 0 - 
7o  Een rode guste starke van dertien guldens      f 13 - 0 - 
8o   Drie jaarige kalveren te zamen gewaardeert op: negen en twintig guldens f 29 - 0 - 
9o   Drie heele jonge kalveren, te zamen getaxeert op drie guldens   f  3 - 0 - 
 
Vervolgens heeft Elberink verzogt om het halve viervoetige vhee te mogen redimeren en daar voor 
geoffereert de somma van een hondert guldens of ten hoogste een hondert en tien guldens, 't welk 
op approbatie van Haer Edele Mogenden de Heeren Domeinraden hebbe geaccordeert en daarop de 
navolgende resolutie ontfangen: 
 
Extract uit het register der notulen van die van den Rade en Rekeningen van Zijne Hoogheid den 
Heer Prinse van Orange en Nassau, etc., etc., 
 
Vrijdag den 3 mey 1788, 
 
[244v]  Geleesen sijnde eene remonstrantie van mr. G. Vatebender, hofrichter van het hoff te 
Vaarwerk, houdende dat den bouwman van het erve Elberink, hofhoorig onder den hof te Vaerwerk, 
aan hem het overlijden van desselvs huisvrouw hebbende doen bekend maken, hij daarop den 
hofscholtus derwaards had gesonden om het viervoetig vhee te inventariseren en te taxeeren. Dat 
hetselve buiten een questieus paard en koe op f 188,- was getaxeert, dog dat den voornoemden 
bouwman van het erve Elberink voor de redemptie van 's-heeren versterfrecht aan hem remonstrant 
de somma van een hondert guldens had geboden, en mogelijk wel tot een hondert tien guldens 
soude koomen, versoekende des Raads goedvinden deswegens te mogen verneemen. Is na 
deliberatie goed gevonden den remonstrant te autoriseren om met den bouwman van het erve 
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Elberink wegens de redemptie van 's heeren versterffrecht te accorderen voor eene somma van een 
hondert tien guldens of uiterlijk een hondert guldens, mitsgaders om die te ontvangene somma bij 
sijne te doene rekeninge behoorlijk te verantwoorden. 
 
was getekend,  C. de Verdun. 
 
Lager stond:  Accordeert met voorschreven register, 
loco graphii, 
J. Timmen. 
 
 
[245]  Uit kragt van welke voorenstaande authorisatie heeft den hofrichter aan Elberink 
geaccordeert om het halve viervoetige vhee te redimeeren voor hondert en tien guldens, welke hij 
aan den hoffrichter voor rekeninge van den hoffheer heeft betaalt, als mede vijfentwintig guldens 
voor mijn hofrichters jura en aan den hofscholte voor inventariseren twee gulden vijf stuyvers. 
 
Actum op den hoff te Vaerwerk, den 15 september 1788. 
Is den hofrichter genootzaakt geworden wegens zijne aanhoudende indispositie den hofscholte te 
authoriseren om deezen hoffdag in zijnen naam waar te neemen. Waarop gecompareert zijn: Berent 
Elberink, en den hofscholte zelvs. Zijnde Roert al wederom uitgebleven. 
 
Alzo op heden den 23sten maart 1789 den ordinairen hofdag na Litare komt te vallen, en dat den 
hofrigter wegens langduurige indispositie en het overlijden van den hofscholte en ziekte van Elberink 
den hofdag niet kan werden waergenoomen. zo dient evenswel tot narigt, dat Jannes Egbertink 
zijne gewoone canons aan de weduwe van Garrit te Vaarwark heeft betaalt. 
 
[245v]  Alzo de weduwe van den hofscholte Garrit te Vaarwerk aan mij heeft bekent laten maken, 
dat haaren man voor eenige dagen was overleeden, waardoor het halve viervoetige vhee op den 
hofheer vervallen zijnde, zo heeft den hof rigter den hofhoorigen bouwman op Elberink op heden 
den 23 maart geauthoriseert om het viervoetige vhee aldaar te inventariseren en te taxeeren, 
waarop dan denzelven heeft gerelateert, dat hij eodem dato op voorschreven hof te Vaarwerk had 
bevonden: 
 
een guste starke     f  13 - 0 - 
Nog een dregtig koebeest    f  25 - 0 - 
Nog een dregtig koebeest    f  30 - 0 - 
Nog een dregtig koebeest    f  30 - 0 - 
Nog een dregtig koebeest    f  28 - 0 - 
Nog vijf kalveren     f  30 - 0 - 
Een dregtige gelte    f  12 - 0 - 
Een olt paard     f  30 - 0 - 
Nog een driejaarig hengst paert   f  25 - 0 - 
Nog een olt paart    f  12 - 0 - 
 
 
Hiervan hebbe ik aan de Heeren Domeinraden bij de navolgende missive kennis gegeven, luidende 
in substantie pr claus. concern. als volgt: 
 
Edele Mogende Heeren, 
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Den hofhoorigen bouwman en scholte van Vaarwerk voor eenige dagen  [246r]  overleden zijnde, 
heb ik datelijk door een hofgenoot laten op neemen het viervoetige vee, invoegen als hetzelve door 
den boer Elberink is opgegeven en ten protocolle ervintelijk, waarvan de halfscheid den hofheer 
competeert ad een hondert zeventien guldens 10 stuivers. Doch vermits de weduwe, die met zes 
kinderen is na gebleeven, waarvan den oudsten nog maar dertien jaaren oud is, klaagt, dat zij niet 
in staat is om voorschreven halfscheid te kunnen betalen, als haar bevindende in ongelukkige 
omstandigheden. Zo verzoekt zij, dat Uw. Ed. Mog. aan haar dezelfde gratie willen gelieven te 
verleenen, die haar schoonmoeder van den heer van Schleussing q.q. genoten heeft, uitwijzens de 
hier bij annexe quitantie die zij ten dien einde aan mij heeft overgegeven wanneer volgens het 
protocol 't viervoetige vee in 't geheel was getaxeert op een hondert negen en twintig guldens, 7. 
stuivers, omdat zij anders niet in staat is, om de plaats waar van den hofheer eygenaar is in een 
goede ordre te houden en te bouwen. Ik verzoeke derhalven, dat Uw. Ed. Mog. Mij gelieven te 
qualificieren om daar over met haar te transigeren voor zodaane som als Uw. Ed. Mog. zullen 
gelieven goed te vinden. 
 
[246v]  Een daarop navolgde rescriptie ingekomende zijnde: 
 
Extract uit het register der notulen van die van den Raade ende Reekeningen van Sijne Hoogheid 
den Heer Prinse van Orange en Nassau, etc., etc., 
 
Dingsdag, den 19 april 1789. 
 
Geleesen zijnde eene remonstrantie van mr. G. Vatebender, hofrichter van den hof te Vaarwerk, 
houdende, dat den hofhoorigen bouwman en hofscholte van Vaarwerk overleden zijnde, hij 
remonstrant het viervoetig vee had doen op- neemen, het welk getaxeert was: twee hondert vijff en 
dertig guldens, waarvan de helft, en dus hondertseventien guldens tien stuyvers aan den heer 
wegens het versterfrecht competeert. Dog dat de weduwe in ongelukkige omstandigheden zijnde, 
hem verzogt had om eenige gratie in deesen te genieten. Versoekende derhalven des Raads 
autorisatie om deswegens met de voormelde weduwe te transigeren. 
Is na deliberatie goed gevonden den remonstrant te auctoriseren om weegens [247r]  het 
versterfrecht aan den heer van Borculo in dit geval verschuldigt met de bovengemelde weduwe in 
billikheid, en naar 't voorbeeld van 't geen in andere gevallen heeft plaats gehad te transigeren,   
  
was getekent, C. de Verdun. 
 
Lager stond: Accordeert met voorszegde. register,  J.P. Ferrand. 
 
 
Uit kragt van welke bovenstaande resolutie, en om redenen daar bij vermeld, hebbe ik voorschreven 
weduwe het halve viervoetige vee laten redimeren voor vijftig guldens die zij aan mij voor 
reekeninge van den hofheer betaald heeft, als mede vijfentwintig gulden voor hofrichters jura en 
twee gulden vijf aen den inventarisant van het vee. 
 
 
1789, den 23 july de weduwe Vaarwarks verzogt hebbende om tot een tweede huwelijk over te 
gaan, hebbe ik zulks aan haar namens den hofheer geaccordeert waarvoor zij in plaats van de 
gewoone jura van twintig ducatons om redenen als voorens aan den hofrichter heeft betaalt om 
[247v]  aan den hofheer over te brengen vijftig guldens en aan den hofrichter zelfs voor zijne 
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gewoone jura in plaats van 25 met twintig gulden betaalt. 
 
 
Dewijl ik nog wegens mijne aanhoudende zwakheid niet in staat ben den hofdag op Vaerwerk den 
21 dezer maand waar te neemen, zo word den hoffhoorigen bouwman Elberink mits dezen 
geauthoriseerd om mijn plaats aldaar te bekleeden, en daer van goede aentekeninge te houden. 
Borculo, den 19 september 1789. 
 
Actum op den hof te Vaarwerk, den 21 september 1789. 
Zijnde op den hofdag gecompareert: den geauthoriseerden hofrigter Berent Elberink. Zijnde aan 
Jannes Egbertink wegens de verheid van de weg, uitwijzens voorige resolutien ten protocolle 
ervintelijk, geadmitteert maar eenmaal in 't voorjaar op den hofdag te compareren. Vervolgens heeft 
Tone Tankink, met permissie van den hofheer getrouwt aan de weduwe van wijlen scholte Garrit te 
Vaarwerk, met namen Martina Hulschers, verzogt om in den [247r] hof geadmitteert te worden, 
belovende, dat hij op de eerste requisitie aan den hofrigter den gewoonen eed zal praesteeren, en 
daarvoor aen den hofrigter betalen zes gulden. Welk verzoek aen hem geaccordeerd zijnde heeft 
den hofrigter naamens den hofheer 
aangestelt tot wederzeggens toe tot hofscholte om namens zijnen minderjaarigen stiefzoon, de 
hofdagen te respicieren, en alles te doen het geene hij als hofscholte verpligt is, waarop hij mede 
handtastinge aen den hofrigter in eedes plaats zal moeten doen. 
Zijnde Roert namens Grijzenplaats alwederom uitgebleeven. 
 
[in de marge, boven:] 
1789, den 21 october heeft Tone Tankink, hofhorigen bouwman op Vaarwerk, den eed na inhoud 
van het formulier, mutatis mutandis folio 3 ten protocolle ervintelijk, aan handen van den hofrigter 
werkelijk afgelegt. 
 
 
Dewijl den ondergeschreven hofrigter wegens aanhoudende lichaamszwakheid belet word den 
ordinairen hofdag van Vaarwark, die den 15den dezes invald, zijnde den 1sten maandag na Letare in 
perzoon waar te neemen, zoo word den hofscholteTone te Vaerwark mits deezen geauthoriseerd, 
om dit werk in mijnen naam te verrigten en daer van behoorlijke aanteekeninge te maaken, Borculo 
13 maart 1790. 
 
was getekent, G. Vatebender. 
 
 
[248r]   Actum op den hof te Vaarwark, den 15 maart 1790. 
Kragt mijner voorenstaande authorisatie heeft den hofscholte deezen ordinairen hofdag in mijnen 
naam waargenomen, en zijn gecompareert: hij zelvs en Lammert in plaats van Berent Elberink, 
voorts Jannes Egberdink, die zijne gewoone canon aan den hofscholte betaalt heeft. Roert niet 
gecompareert. En vermits niemand iets hadde voor te stellen is deezen hofdag gescheiden. 
      
 
Actum op den hof te Vaarwark,den 20 september 1790. 
Zijn op desen ordinairen hofdag, den eersten maendag na Kruisverheffinge, gecompareert: den hof 
rchter A.R. Vrijheer van Heeckeren van Suideras, en de hofgenoten: Thone te Vaarwark, hofscholte, 
Berent Elberink. 
Absent: Scholte Rhoer, Jannes Egberdink. 
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Nadat den hofrichter van sijn aanstellinge had kennis gegeven, als mede  [249]  dat op den 
eerstkomende hofdag met exhibitie van sijn acte van aanstelling zoude doen blijken dat in die 
qualiteyd den eed hadde afgelegt. En vermits niemand iets had voor te stellen deeze hofdag 
gescheiden. 
 
..... testor, 
A.R. van Heeckeren van Suideras, hofrichter. 
 
 
Actum op den hof te Vaarwark, den 4de april 1791. 
Zijn op dezen ordinairer hofdag den eersten maendag na Letare gecompareert: A.R. Vrij Heer van 
Heeckeren, hofrichter, en hofgenoten Thone te Vaarwark, hofscholte, Jannes Egberdink. Berent 
Elberink. 
Absent: Scholte Roer. 
Nadat door den hofrichter de bank gespannen was, is door denzelve aan de hofgenoten vertoond 
sijne acte van aanstelling, waar uit tevens bleek, dat den eed in behoorlijke forme had afgelegt, 
luidende voorschreven acte als volgt: 
 
Wij Willem bij de gratie Gods Prince van Orange en Nassau, etc., etc., etc., Doen hier meede te 
weeten, Alzoo door 't  
overlijden van mr. Gerhard Vatebender, in leeven richter van den hoff te Vaarwerk in Onse Hooge 
[250] Heerlijkheid Borculo, het selve ampt is komen te vaceeren, en ’t mitsdien nodig is, dat 
daarmeede weederom een ander bequaam persoon werde voorsien, zo is 't, dat Wij hebben 
gecommitteert en geauthoriseert, gelijk wij committeeren en authoriseeren bij desen Jonker August 
Robbert van Heeckeren tot Suideras, tot richter van onsen voorszeiden hoff te Vaarwerk, hem 
geevende volkomen magt, authorisatie en sonderling bevel, om ’t voorschreven Richter ampt met 
alle het geene daartoe behoord en hem toestaat te doen, wel en getrouwelijk te bedienen en waer 
te neemen, Onse Hoogheyd 
regten en gerechtigheeden daaromtrent na behooren te maintineeren, alle parceelen en goederen  
tot of onder Onsen hoff te Vaarwerk gehoorende, uitvinding te maken, de besitters derselve tot 't 
erkennen der hoffhorigheid en tot praestatie van 't geene waartoe hij aen Ons, als Hoffheer, verpligt 
sijn, te summeeren en desnoods de selven daartoe, edog niet anders dan met voorkennisse en op 
speciale authorisatie van die van Onsen Raade, door middelen rechtens aen  [251] te spreeken, of 
door Onsen advocaat-fiscaal te laten aanspreeken; geene vrijkoopinge of vrijbrieven te accorderen, 
nog daarin te consenteren, dan met voorkennisse en op auctorisatie van die van Onsen Raade, de 
gerequireerde brieven van erfwinninge en andere soortgelijke, alsmede de nodige approbatie op 
huwelijks voorwaerden, magescheiden, contracten, verdeelingen en testamenten, gelijk ook 
permissie om op hofhorige goederen te mogen procedeeren ten overstaan van hofgenoten te 
verleenen aan diegeene welke sulks van hem zullen komen te versoeken; Midsgaders in Onsen 
naeme aen de hoffhorige te accordeeren consent, zo om te mogen trouwen, als tot verkoopinge en 
belastinge der hoffhorige goederen, edog niet anders dan bij provisie en onder approbatie van die 
van Onsen Raade; wijders in alle saken der cognitie van ’t Hoffgerigt te Vaarwerk gehoorende aan 
een ieder na hofrechten prompte justitie te doen wedervaeren, goede toesigt 
te houden dat de besitters Onser voorschreeven hoffhorige goederen zif in allen opsigte na de 
natuer der selve gedraegen; bij versterf van een hoffman of hoffvrouw te vigileeren dat het 
viervoetige vhee ten eersten  [252] geïnventariseert en geëstimeert werd, over de redemptie van 't 
selve, edog almede op approbatie van die van Onsen Raade te accordeeren, en na bekomene 
approbatie, de daarvoor bedongene penningen, so wel als alle andere rechten en gerechtigheeden 
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Ons als Hoffheer, uit welken hoofde 't ook soude mogen weesen competeerende, wel en naerstig in 
te vorderen en te ontfangen, daarvan goede aantekeninge te houden, en deselve ten Onsen profijte 
aen die van Onsen Raade en Reekeninge 
behoorlijk te verantwoorden, en voorts  in 't generael alles te doen wat een goed en getrouw 
hoffrichter bevoegd en verpligt is te doen; En zulks op de baten, profijten en emolumenten daartoe 
staande of behoorende, waar op ende van hem wel en getrouwelijk in 't bedienen van het 
meergemelde rigterampt te kwijten en te gedraegen den voornoemde Jonker August Robbert van 
Heeckeren tot Suideras schuldig en gehouden zal zijn te doen den behoorlijken eed, midsgaders die 
van suiveringe, ter Kamere van die van Onsen Raade en Reekeningen, welke eed gedaan zijnde, 
ontbieden en beveelen wij, den hoffscholte en alle verdere besitters der hoffhorige goederen, van 
Onsen Hoff te Vaarwerk, ende versoeken en gelasten  [253] voorts respective een ieder die zulx 
zoude mogen aangaan, dat sij den voornoemde Jonker August Robbert van Heeckeren tot Suideras 
als hoffrichter van Onsen Hoff te Vaarwerk houden en erkennen, en hem in de waerneminge van die 
ampten geen hinder of belet toebrengen, 
 
Actum op Ons Hof in 's Hage, den 10. 9.br 1790. 
 
 (was geteekend) 
(L.S.) 
W. Pr. v. Orange 
 
Ter ordonnantie van Sijne Hoogheid, 
(was getekend) 
J.P. Ferrand. 
 
(lager stond:) 
Op heeden den 6 december 1790 heeft Johannes Sloot, Kamerbewaerder van deesen Raade, als last 
en procuratie hebbende van Jonker August Robbert van Heeckeren tot Suideras, in de vorenstaende 
Ccmmissie genomineert en aangesteld tot richter van den Hof te Vaarwerk in de Heerlijkheid Borculo 
ter Kamere van die van den Raade en Reekeninge van Sijne Hoogheid den Heere Prince van Orange 
en Nassau etc., etc., etc., in naame en ziele van den constituant afgelegd den behoorlijken eed, 
midsgaders die van zuiveringe, 
 
Mij praesent, 
(was get.:) 
J.P. Ferrand. 
 
[254]  Jannes Egberdink heeft zijn gewone canon aan den hofscholte betaelt. Hebbende insgelijks 
den hofscholte aan den hofrichter 't ordinaire canon ad 9-11-11 voldaen. En vermits niemand iets 
had voor te stellen is desen hofdag gescheiden. 
 
Quod testor,  A.R. van Heeckeren van Suideras, hofrichter. 
 
 
Actum op den hof te Vaarwerk, den 19en september 1791. 
Zijn op deezen ordinairen hofdag, den eersten maandag naa Kruisverheffing, gecompareerdt: den 
hofrichter A.R. Vrijheer van Heeckeren van Suideras, en de hofgenooten Thone te Vaarwerk, 
hofscholte, scholte Roer, Jannes Egberdink. 
Sijnde Berend Elberink wegens ziekte voor ditmaal geëxcuseerd, dog is zijn neef, die door hem en 
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deszelvs plaats te vertreeden gesonden was, als zijnde geene hofgenoot, niet geadmitteerd. 
Naa at den hofrichter de bank gespannen had, is door Thone te Vaarwerk voorgesteld, dat hij 
vernomen hebbende, dat den hofheer voorneemens was om ’t houwbaar hout op den hof te 
Vaarwerk staande te laten houwen, hij vermeende dat den hofheer daar toe onbevoegd was en 
geen hout vermag te houwen dan alleen voor zoo ver zulx op den hof te Vaarwerk gebruikt wierde, 
overzulx daar tegens protesteerende met exhibitie van den copielijken eed, zoo als door wijlen de 
heer Ardesch in naem en van wegens Zijne Doorluchtigste Hoogheid, aan 't Capittel te Vreeden 
gedaan was, met verzoek van registrature, welke [255] geaccordeerd zijnde, van den volgenden 
inhoud was: 
 
Formula juramenti 
Ich N.N. schwere und gelobe einen Hoch und wohl erwurdigen Capitule zu Vreden als meinen 
ohngezweifelten Lehn- herren treu und hold zu sein, das Gut N. ohne meines Lehnherren oder 
Lehnfrauen furwissen und consens in klein oder gross nicht zu veralieniren, zu beschweren, oder zu 
versetzen, noch mit Holtz hauen, versplitzeren, sonderen alles dasjenige thuen, was ein getreuer 
Vasall seinen Lehnherren oder Lehnfrauen zu thuen schuldig ist. So wahr mich Gott helfe und sein 
Heiliges Evangelium. In Anfang war das worth. 
 
Dass vorstehnder Eyd von H. Andreas Ardesch, nahmens Seiner Hocheit H. Printzen von Oranien 
und Nassau etc., etc., als gemelter Herr, kraft producirten special Volmagt Sr. Durchlaucht Hocheit 
unteren 17 January 1777 mit dem Hoff zu Varwerck nebts allen dazu behorigen ap- und 
dependentien belehnet worden, in nahmen und seele seines Hohen Herren Principalis ausgezworen 
und solches zeuget dieses, 
 
N.A. Drachter, Secret. M.P.P. 
 
En uit welke eedesformulier bovengemelde Thone te Vaarwerk beweerde, dat de onbevoegdheid 
van den hofheer, om eenig hout anders als hier vooren gezegt, te houwen kwam te blijken; Al 't 
welk door den hofrichter in zijn waerde en onwaerde zijnde gelaaten is door denzelven aan den 
hofscholte tot sijn informatie voorgeleesen zeeker periode uit d'opdragt van 't Vaarwerk, de dato 23 
january 1777, waar bij de holtgewassen mede aan den heer van voorschreven hof te Vaarwerkzijn 
opgedragen. 
Zijnde wijders 't verhandelde op deesen hofdag door den hofrichter ten fine [256] van 
communicatie aan Haar Edele Mogende Heeren Raaden en Reekenmeesters van den hofheer 
overgenomen. 
Terwijl inval hoogstdezelve bij hun genomene resolutie omtrent 't houwen van 't hout op den Hof te 
Vaarwerk staande goedvonden te persisteren t'aan hem scholte Thone te Vaarwerk onverlet ... 
laten, om daar tegens zoodaenige middelen rechten in ’t werk te stellen, als hij nae hofrechten 
zoude vermeenen te bekoomen. 
Waarnaa Jannes Egberdink insteerde, dat door den hofrichter nae coustumen en rechten van den 
hof te Vaarwerk, wederom onder zijn hofhoorig erf mogt gebragt worden, zoodaene landerijen, als 
daarvan in den jaere 1741 wederrechtelijk veralieneerd waren. Waarop den hofrichter heeft 
aangenomen hem bij zijn recht voorbehoudens mede, dat van den heer te zullen maintineeren. 
En vermits niemand iets meer voor te stellen had, is deeze hofdag gescheiden. 
 
Quod tester, A.R. van Heeckeren van Suideras, hofrichter. 
 
 
Aan den Hoogwelgeboren Gestrengen Heer A.R. Vrijheer van Heeckeren, Heer van Suideras, 
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Drossard der Stad en Hooge en Vrije Heerlijkheid Borculo, Hofrichter van 't Hof te Vaarwerk, etc., 
etc., 
 
Hoogwelgeboren Gestrengen Heer, 
 
Jannes Egbertink geeft met den verschuldigsten eerbied, in alle onderdanigheid te kennen, hoedanig 
sijnen broeder Jan Egbertink als besitter van 't goed Egbertink, zo geleegen is in de provintie van 
Overijssel, gerigts Delden, boerschap Oelde, en ’t welke hofhorig is aen 't hof te Vaerwerk, na 
daertoe vooraf te hebben geobtineert 't vereischte consent van 't hofgerichte te Vaerwerk, aen hem 
suppliant bij acte van den 18den maart 1776 't recht van besit bouwerije als anders, wat naeme zulx 
ook mogte hebben, zo hij aen dat hofhorige goed hadde, teste protocolle, op conditien als daarbij 
heeft gecedeert, getransporteert ende overgedraegen. 
Dat suppliant die cessie onder acceptatie van 't geen daerbij door sijnen voornoemden broeder was 
bedongen, niet alleen heeft geagreeert, maer ook werkelijk den eed, ingevolge die na hofrechten 
werd gerequieert, gepraesteert en afgelegd, relatie tot 't protocol. 
Dat suppliant in ervaringe is gekomen, dat wijlen sijne ouders, Roelof en Grietjen Egbertink, 
voormaels besitters van dat hofgoed, en door wiens overlijden 't zelve gedevolveert is op sijnen 
broeder Jan voornoemt bij haer leven van Lucas Giesberts cum suis hebben genegotieert, niet alleen 
een capitale summa van negenhondert guldens, maer ook voor die penningen en interessen, buiten 
praeallabele voorkennisse van den toenmaligen hofrigter voor een ordinaire gerigte van Delden, op 
den 13den august 1740 hebben verbonden verscheiden parceelen tot en onder 't voorschreven 
hofgoed behorende. 
Gelijk deselvden dan ook die, ofte ten minsten eenige parceelen onder dat quasi en ten eenenmaele 
onbestendig verband benoemt, als: 
1mo  Een maate gelegen langs de Segger sijn land, groot ongeveer vier dag werk; 
2do  Een kamp, en een huys dat thans afgebrand is, geleegen aen voorschreven maat, groot  
  ongeveer drie mudde gesaeij. 
3to   Een klein stukjen land voor Olink groot zes spint gesaeij; 
4to:  De Smalakker, groot drie schepel gesaeij, aen Lucas Giesberts cum suis, voor de intresse , 
  zo 's jaerlijx op dat capitael quamen te verschijnen in pagt gedaen hebben. 
 
Zo als suppliants ouders voormeld, dan almede van eenen Joost Eltink, wonende op Hoelerts plaets 
in Oele, bij distincte reisen op eene onderhandse obligatie hebben genegotieert: vier hondert 
guldens (dog welke dien Eltink naderhand heeft gecedeert aan Goosen Hiddink) [259] en voor 
welke s'jaerlijxe renten deselvde alwijders buiten voorkennise van den doen fungerenden hofrichter 
mede onder dat gementioneerde hofgoed heen hebben verpagt als: 
1mo:  Zeven schepel land, op den Agteresch, en 2do: een mudde land, genaamd den Scharpen 
  Agteresch. 
Dat nu deese voorschrevene parcelen al sedert den jare 1741 bij een ander zijn gecultiveert en in 
gebruik geweest en also wederregtelijk van dat hofgoed veralieneert en zulx tot groote praejudicie 
en merkelijk nadeel, zo van den hofheer als van den huppliant. 
Dat den suppliant dus onder inhaesie en repetitie van zijne op den hofdag van den 19den september 
laatstleeden gedane 
instantien U.H.W.Gebrn. Gestr. is smekende,  dat alle die boven omschreven weidegrond en 
landerijen, en welke verder van 't voorschreven erve mogten verdonkerd sijn na coustume en 
rechten van 't hof te Vaarwerk, zo wederregtelijk door anderen gebruikt, door U.H.W.Gebrn. Gestrn. 
onder sijn hofhorig erve weder mogen werden gebragt. 
Zo als suppliant mede is biddende, dat de poenaliteiten, die hij dies ten aansien door 't verswijgen 
van deese wederregtelijke veralienatien, aan den hofheer verpligt en gehouden is te praesteren 
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[260] en te voldoen, U.H.W.Gebrn. hem deselve goedgunstiglijk gelieve te schenken en quyt te 
geven. 
Gelijk suppliant al wijders ootmoedigst is versoekende, dat U.H.W.Gebrn Gestrn. hem  insgelijks 
geliefde te permitteren, dat hij de vooraangetogene parceelen, wanneer die weder onder sijn 
hofhorige erve zijn gebragt, aan anderen ter verpagtinge mag overdoen, edog niet anders als op 
een pagt conditie voor eenige jaren bij U.H.W.Gebrn. te praesigeren en onder belofte, dat suppliant 
of die sijne erfgenamen, in cas van versterf, na redelijkheid daarvan hoeveel viervoetig vhee 
wanneer suppliant die gronden onder sijn beheer hadde, meerder konde houden, 't geen ter 
arbitragie van U.H.W.Gebrn. Gestr. of die U.H.W.Gebrn. Gestrn. in zo een geval 't versterf aan den 
hofheer en hofrichter zal en zullen betalen. 
En dat, ofschoons suppliant wel niet te doen heeft met de schulden van zijne overleedene ouders, 
insonderheid niet alleen, die sig 't nietige verband van de gronden tot 't hofhorige erve behorende 
concerneren en welkers erve hem door sijn broeder Jan, zonder eenige de minste schulden daerbij 
op te geven, of dat die door hem [261] suppliant zouden wesen geaccepteert na haves recht is 
gecedeert, maer ook om dat hij nooit den boedel van sijne ouders heeft geadieert, zo is 't egter, dat 
suppliant hoewel daartoe ongehouden, uit seekere insigten wel een schuldbekentenisse tegens 
dodinge en vernieting van 't eerst hierbij genoemde capitale ad neegenhondert guldens, aan die 
crediteuren ter summa van zeshondert guldens en ter vernietinge van ’t tweede capitael ad 
vierhondert guldens, de summa van tweehondertvijftig guldens op en tegens een intresse ieder van 
drie gulden en tien stuivers pro cento, en zulx tegens verband des suppliants hofhorige erve zoude 
willen passeren. Edog niet anders als dat die crediteuren een ieder in 't bijsonder, 't zelve niet zullen 
kunnen nog mogen denuncieren dan met de vijfentwintig jaeren na dato van 't te doene verband. 
Daer egter suppliant 't zelvde 's jaerlijcx en van tijd tot tijd, dog niet minder dan ieder reis met vijfen 
twintig guldens zal kunnen en mogen aflossen. Maer terwijl dit te doene verband van dat hofhorige 
erve zonder consent van U.H.W.Gebrn. Gestrn. met [262] een 't minste effect kan geschieden.  
Zo versoekt suppliant vorders met  de vorige eerbied, dat U.H.W.Gbrn. Gestrn. hem gunstig gelieve 
te accorderen, teegens erstadinge en voldoeninge van ’t geen hij daaromtrent na haves recht 
verschuldet is, dat hij voor de som ad zes hondert guldens, en de tweehondertvijftig guldens neffens 
de renten daarop te verschijnen, 't verband invoegen voorschreven aan die persoonen van sijn 
hofhorige erve mag doen. Desuper decretum implorerende, 
 
't Welk doende, 
 
Dit is 't   mark van Jannis Egbertink eigenhandig in onse praesentie getrokken, na dat alvorens aan 
hem den inhoud van dese requeste seer duidelijk en distinct van woorde tot woorde waar 
voorgeleesen, zulx getuigen wij ondergeschreeven, 
Actum Borculo, den 22 october 1791. 
 
(was geteekent:) Hs. Sloet als getuige;  N. Martens als getuige. 
 
[hierbij in de kantlijn:] 
Den ondergeteekende accordeert 't bij den requeste verzogte verband, mits en onder conditie, dat 
de te verbindene parceelen binnen den tijd van 6 jaren á dato deser te reekenen, van 't te doene 
verband door den suppliant zullen gelibereert en gesuivert worden of anders dat bij continuatie van 
dien nieuw consent en approbatie zal hebben te versoeken. Zullende voorts den suppliant door Tone 
Tankink, scholte op 't Hof te Vaerwark, als daertoe door den ondergeteekende behoorlijk 
geaucthoriseert, wederom na hofregten op sijn kosten in de possessie gesteld worden der bij 
desen requeste vermelde parcelen. Wordende voorts aen den suppliant geremitteert de jura en de 
kosten welke door den hofrigter hebben moeten aangewend worden, om de vermelde en 
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verdonkerde parcelen wederom onder den hof te Vaerwerk te brengen. Alles voor zo ver den 
hofrichter aangaet, onder welke remissie dus ook niet zullen begrepen sijn de kosten welke ten 
einde voorsien door den Advocaet Fiscael, wegens genomene informatien in loco, aangewend zijn. 
Dienende voorts tot naricht van den suppliant, dat 't door hem ingediende request door den 
ondergetekende gebragt sijnde ter kennis en deliberatie van Haar Edele Mogende Heeren Raden en 
Reekenmeesters van den hofheer hij suppliant van hoogsderselve dispositie zal verwittigt worden, 
zo ras omtrent  desselvs gedane verzoek, zo om remissie van de punaliteit, welke hij door 't 
verswijgen der verdonkering van de vermelde parceelen zoude geincurreert hebben, als ook om 
deselve aan anderen, op den voet, ten requeste vermeld, te mogen verpagten, resolutie zal gevallen 
sijn. Actum, den 8sten november 1791. 
 
(is geteekend:) A.R. van Heeckeren van Suideras, hofrichter van den hof te Vaerwerk. 
 
 
Alzo 't nodig is, en volgens hofregten vereischt word, dat Jannes Egbertink wederom in possessie 
[263] gesteld word van zodane parceelen als in den jaere 1741 wederregtelijk van 't goed 
Egbertink, gelegen in de Provincie van Overijssel, gerigte van Delden, buurschap Oelde, hofhorig 
aan den hof te Vaarwerk, gealieneert en dus verdonkert sijn, en wel met naeme: 
1mo  Eene maate, geleegen langs de Segger sijn land, groot: ongeveer vier dag werk. 
2do  Een kamp, waarvan ’t huys afgebrand is, geleegen aen voorseide maat, groot ongeveer 
drie   mudde gesaey; 
4to  De halve korte bree, groot tien spint gesaey. 
5to  De Smalakker, groot drie schepel gesaey. 
6to  Een schepel land op den AgterEsch. 
7mo  Een mudde land, genaamt den Scharpen Agteresch. 
Zo is 't, dat ik ondergeschreven door noodsakelijke affaires verhindert wordende, den voornoemde 
Jannes Egbertink in persoon in de possessie der bovengemelde parceelen te stellen, daartoe bij 
deesen aucthorisere de [264] persoon van Thone Tenkink, scholte op 't hof te Vaarwerk, mits 
observerende alle sodane gebruiken en solemniteiten als na hofregten gebruikelijk sijn, en 
voorbehoudens ’t recht van den hofheer, en alles op kosten van de meergemelde Jannes Egbertink 
aen welke de jura van den hofrichter competerende voor de gelibelleerde in possessie stelling, 
geremitteert worden. 
Zullende den hofscholte gehouden sijn, om van sijne verrigting behoorlijk te relateren, ten einde 
daervan aanteekening kan gemaekt en gehouden worden daar 't behoord. Actum den 8sten 
november 1791. 
 
(was geteekent:)      A.R. van Heeckeren van Suideras, hofrigter  van den hof te Vaarwerk. 
 
 
De hofscholte Tone Tankink verklaart bij deze zijne onderhandtekeninge, dat hij op den 23sten 
november 1791 Jannes Egbertink uijt cragt van bovengemelde auctorisatie weder in de possessie 
der bij die auctorisatie genoemde parcelen na haves regt gesteld heeft. Actum ut supra, 
 
Ton Te Varwak. 
 
 
[265]   Extract uit het register der notulen van die van den Raade en Reekeninge van Sijne 
Hoogheid de Heere Prince van Orange en Nassau, etc., etc., 
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Donderdag, den 1 december 1791, 
 
Geleesen zijnde eene remonstrantie van jonker A.R. van Heeckeren van Suideras, drossard der 
Hooge en Vrije Heerlijkheid Borculo, mitsgaders hofrichter van 't hof te Vaerwerk, houdende dat hij 
door desselvs aangevende devoiren om eenige in den jare 1741 van den hof te Vaarwerk 
wederregtelijk afgesplitste en verdonkerde parceelen weder onder dat hof te brengen, daarin tot zo 
verre was gevordert, dat hie toe bij de neven gevoegde requeste van Jannes Egbertink aan hem 
remonstrant als hofrichter versoek sijnde gedaan, hij denselven bij acte van authorisatie daarbij 
mede in copia overgelegd, weder in de possessie derselve hadde gesteld, en versoekende wijders 
des Raads dispositie, omtrent de bij die [266] zelve requeste verder gedane twee versoeken om 
remissie der poenaliteit, welke de suppliant weegens 't verswijgen der wederregtelijke alienatie dier 
parceelen had gecurreert, en wijders permissie om die parceelen voor eenige jaren op den voet 
daarbij gemeld, te mogen verpagten. 
Is goedgevonden aan den voorschreven Jannes Egbertink te verleenen remissie der poenaliteit 
waarin deselve was komen te vervallen wegens 't verswijgen der wederregtelijke alienatie van de 
voorschreven parceelen, en wijders denselven te permitteren om die parceelen voor drie jaeren te 
mogen verpagten, mits dat hij suppliant of sijne erfgenaemen, in cas van versterf voor 't viervoetig 
vhee, welk hij suppliant wanneer hij die parceelen onder sijn beheering hadde, daarop zoude 
hebben moeten houden, ter arbitrage van den hofrigter gehouden zal weesen, 't versterf daartoe 
staande aan den hofheer en hofrichter te betalen. 
En is wijders goedgevonden, de [267] bovengemelde requeste aan den remonstrant terug te 
senden. 
En zal mede hiervan extract werden gesonden aan den rentmeester Roelvink, om te strekken tot 
sijn naricht. 
 
(was geteekend,) J.J. de Beaufort. 
 
Accordeert met voorszeide register, 
(was getekend:)  J.P. Ferrand. 
 
 
Actum coram den hoogwelgeboren gestrengen heer A.R. Vrijheer van Heeckeren, heere van 
Suideras, hofrichter van den hof te Vaarwark; hofgenoten: scholte Tone te Vaarwark en Berend 
Elberink, extraordinair op 't hof te Borculo, [268]  Borculo, den 12den december 1791, ’s 
voordemiddags half tien ueren,  
compareerde Jannes Egbertink en bekende en verklaerde uit kragt van zodane schikkinge ende 
accoort als hij op den 22sten october dezes jaers 1791 met der erfgenamen van Lucas Giesbers cum 
suis, met namen Harmen Bussemaker, Jannes Leuerink en de Harmen Olink, omtrent eene zodaene 
somma van penningen ad neegenhondert guldens, als comparant zijne overleedene ouders Roelof 
en Grietjen Egbertink van opgemelde Lucas Giesberts, ofte wel desselvs weduwe cum 
suis hadden genegotieert, en daervoor op den 13 augustus 1740 voor ’t ordinaire gerigte van 
Delden, van eenige parceelen gronden, gehorende tot en onder 't erve en goed Egbertink, waervan 
thans comparant bezitter, en in de Provintie van Overijssel, gerigte Delden, boerschap Oelde 
geleegen, en hofhorig is aan 't hof te Vaerwerk, buiten praeallabele voorkennisse van den 
toenmaligen hofrichter, en dus  [269] een nietig en onbestendig verband hebben gedaen, tegens 
dodinge van die voormelde som, welke comparants ouders bij die obligatie en dat te doene zo nietig 
verband hebben bekend aan die daerbij voorkomende renthefferen verschuld te weesen, deugd en 
opregt schuldig te sijn aan bovengenoemde Harmen Bussemaker, Jannes Leuerink, en de Harmen 
Olink, gezamentlijke erfgenamen van voorseiden Lucas Giesberts ofte desselvs weduwe cum suis 
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eene capitale somma van seshondert guldens, die comparant beloofd en aenneemt ‘s jaerlijks en 
alle jaeren te zullen verrenten met drie guldens en tien stuivers van ieder hondert, en waervan 't 
eerste jaer intresse zal komen te verschijnen op den 22 october van 't komstige jaer 1792, en zo zijn 
loop houden tot de werkelijke restitutie en aflosse toe, waervan egter de opsage aan zijde van 
renthefferen niet eerder zal kunnen nog mogen gedaen worden als over vijfentwintig jaeren, 
gereekend van den 22 october deeses jaers 1791 wanneer die opzage nog een halv jaer voor de 
vijfentwintigste jaarlijkse verschijnsdag zal moeten werden aangekondigt, en alsdan door comparant 
op dien vijfentwintigsten  [270] jaerlijksen verschijnsdag ’t voornoemde capitael ad ses hondert 
guldens met de renten van dien, aen renthefferen zal moeten werden betaeld en voldaen, daar 
nogtans aen comparant blijft gereserveert van der eenige de minste denuntiatie of opsage te doen, 
om ’t opgemelde capitael 's jaarlijx en van tijd tot tijd met vijfentwintig guldens, dog ieder reis niet 
minder te kunnen en mogen aflossen, sonder eenige de minste teegenspraek van Renthefferen, 
voor welk capitael en daer op te verloopene renten comparant verbind sijn persoon en goederen, en 
wel speciael zijn bovengemelde eijgendommelijke erve en goed Egbertink, met zijn behuisinge, 
berg, schoppe, landerijen, weidegronden en verder ap- en dependentien van dien, zo als dat 
kennelijk is gesitueert in de Provintie van Overijssel, gerigts Delden, boerschap Oelde, en aen den 
hof te Vaerwerk ten hofregten hofhorig, ten welken einde comparant hier toe speciael consent van 
zijn hoogwelgeboren den heer hofrichter heeft versogt en geobtineert, op conditie, dat comparant 
de verbondene parceelen binnen den tijd van zes jaeren, gereekend van den dag van 't verkreegen 
consent, wederom van 't verband zal libereeren, of anders [271] bij continuatie van dien, nieuw 
consent en approbatie zal hebben te versoeken, zo als comparant zulx ook bij deesen beloofd en 
aenneemt, en zullen de renthefferen ofte hunne erven zig in cas van eenige misbetalinge, zo van ’t 
capitael als renten aan te gementioneerde verbondene erve kost en schadeloos kunnen en mogen 
verhalen, renuntierende comparant oversulx van alle exceptien den inhoud deeses contrair, als 
mede die van ongetelde gelde, onder submissie en judicature als nae regten. J.A.L. desuper 
stipulando. 
Stipulatio facta. 
 
Actum coram den hoogwelgeboren gestrengen heer A.R. Vrijheer van Suideras, hofrichter van den 
hof te Vaerwerk, hofgenoten: scholte Tone te Vaarwerk en Berend Elberink, extraordinaire op 't hof 
te Borculo, den 12 december 1791, [272] ’s voordemiddags een weinig over halv tien ueren, 
Compareerde Harmen Olink, pro se en meede als lasthebbende van Harmen Bussemaker en Jannes 
Leuierink, gezamentlijke erfgenamen van Lucas Giesberts ofte el desselvs weduwe cum suis, en 
verklaerden bij deesen alnog te approberen en van volle waerde te houden zodane schikkingen ende 
accoord, als comparant en zijn principalen op den 22 october deses jaers 1791 met Jannes 
Egbertink, bezitter van 't erve en goed Egbertink, zo in de Provintie van Overijssel, gerigte Delden, 
buerschap Oelde, gelegen, en hofhorig is aan 't hof te Vaarwark, hebben ingegaen over dusdane 
obligatie ter summa van neegenhondert guldens, als gezeide J. Egbertink zijne ouders Roelof en 
Grietjen Egbertink genaemd, op den 13den augustus 1740 voor 't gerigte van Delden hebben 
gepasseert, en daarbij niet alleen bekend, de gezeide som van 900 guldens aan  [273] Lucas 
Giesberts, ofte wel desselvs weduwe cum suis, schuldig te zijn, maer teffens ook voor dat ordinaire 
gerigte te doen verband, van eenige parceelen gronden onder 't voorzeide hofhoorige erve 
gehoorende, zonder praeallabele kennisse van den toenmaligen hofrichter van 't hof te Vaarwerk. 
Verklarende comparant pro se en namens zijn principalen dus teegens de schuldbekentenisse van 
seshondert guldens als J. Egbertink op heeden voor dit weled. hofgerigte ten faveure van comparant 
en zijne principalen op condite en onder verband als daarbij heeft gepasseert, de bovengenoemde 
nietige obligatie van 900 guldens zij gemortificeert, dood en niete gedaen, ten effecte van welke 
bovenstaende verklaringe, comparant dan pro se et q.p. versoekt, dat deese mede ten protocolle 
van dit weledele hofgerichte moge werden geïnsereert, daarvan aan J. Egbertink dies begeerende 
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extract verleend, ten fine als regtens J.A.L., en onder afstand van alle exceptien deses eenigsints 
contrair ter submissie en judicature als regtens, daarop handtastinge doende. Stipulatio facta. 
 
 
[274]  Actum coram den hoogwelgeboren gestrengen heer A.R. Vrijheer van Heeckeren, heere van 
Suideras, hofrichter van den hof te Vaarwark, hofgenoten: scholte Tone te Vaarwark en Berend 
Elberink, extraordinaire op 't Hof te Borculo 
den 12 december 1791, 's voordemiddags quartier voor tien ueren, 
Compareerde Jannes Egbertink en bekende en verklaarde, uit kragt van zodane schikkingen ende 
accoord als hij op den 22 october deeses jaers 1791 met Hendrik Hidder omtrent eene zodane 
obligatie ad vierhondert guldens als comparant zijne overleedene ouders Roelof en Grietjen 
Egbertink bij distincte reysen van eene] Joost Eltink op eene onderhandse obligatie hebben 
genegotieert (dog welke dien Eltink naderhand heeft gecedeert aan Goossen Hiddink, waarvan op 
gemelten Hendrik Hidder [275] en zijn vrouw Barendje Hidder, eenige en universeele erfgenamen 
zijn) deugd en opregt schuldig te weesen aen bovengenoemde Hendrik Hidder en gemelte zijne 
huysvrouwe, eene summa van tweehondert en vijftig guldens, die comparant beloofd en aenneemt 
's jaarlijks en alle jaeren te zullen verrenten met drie guldens en tien stuivers van ieder hondert en 
waarvan 't eerste jaer intresse zal komen te verschijnen op den 22 october van 't komstige jaer 
1792 en zo zijn loop houden tot de werkelijke restitutie en aflosse toe, waervan egter de opsage aen 
zijde van renthefferen niet eerder zal kunnen nog mogen gedaen worden, als over vijfentwintig 
jaeren, gereekend van den 22 october deses jaers 1791, wanneer die opzage nog een half jaer voor 
de vijfentwintigste jaerlijxe verschijnsdag zal moeten werden aenekondigt, en alsdan door 
comparant op dien vijfentwintigsten jaerlijxe verschijnsdag, 't voornoemde capitael ad twee hondert 
vijftig guldens met de renten van dien, aen renthefferen zal moeten werden betaeld, en voldaen 
[276] daar nogtans aan comparant blijft gereserveert, zonder eenige de minste denuntiatie of 
opsage te doen, om het opgemelde capitael 's jaerlijx en van tijd tot tijd met vijfentwintig guldens, 
dog ieder reis niet minder te kunnen en mogen aflossen, zonder eenige de minste tegenspraek van 
renthefferen, voor welk capitael en daarop te verlopene renten comparant verbind zijn persoon en 
goederen, en wel speciael zijn eygendommelijke erve en goed Egbertink, met sijn behuisinge, barg, 
schoppe, landerijen, weidegronden en verder ap- en dependentien van dien, zo en als dat kennelijk 
is gesitueert in de Provintie van Overijssel, gerigts Delden, boerschap Oelde, en aan den hof te 
Vaarwark ten hofregte hofhorig, ten welken einde comparant hiertoe speciael consent van zijn 
hoogwelgeboren den heer hofrichter heeft versogt en geobtineert op conditie, dat comparant de 
verbondene parceelen binnen den tijd van zes jaren gereekend van den dag van ’t verkreegen 
consent, wederom van 't verband zal libereeren, of anders dat bij continuatie van dien, nieuw 
consent en approbatie [277] zal hebben te versoeken, zoals comparant zulx ook bij deesen beloofd 
en aanneemt, en zullen de renthefferen ofte hunne erven zig in cas van eenige misbetalinge zo van 
capitael als renten aen 't gementioneerde verbondene erve kost en schadeloos kunnen en mogen 
verhalen, renuntierende comparant oversulx van alle exceptien den inhoud deeses contrair, als 
mede die van ongetelden gelde, onder submissie en judicature als na rechten, onder arglist. De 
super stipulando. 
Stipulatio facta. 
 
 
Actum coram den hoogwelgeboren gestrengen heer A.R. Vrijheer van Heeckeren, heere van 
Suideras, hofrichter van den hof te Vaarwark. Hofgenoten: scholte Tone te Vaarwark en Berend 
Elberink, extraordinair op 't Hof te Borculo, den 12 december 1791, [278] ’s voordemiddags circa 
tien ueren, 
Compareerde Jan Hidder namens zijn vader en moeder Hendrik Hidder en Barentjen Hidder, als 
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eenige en universele erfgenamen van Goossen Hiddink, en verklaarde bij deesen alnog te 
approberen en van volle waarde te houden, zodane schikkinge ende accoort als comparants vader 
op den 22 october deses jaers 1791 met Jannes Egbertink, besitter van 't erve en goed Egbertink, zo 
in de Provintie van Overijssel, gerigts Delden, boerschap Oelde geleegen, en hofhorig is aan ‘t hof te 
Vaarwark heeft ingegaen, over dusdane obligatie of handtekening ter summa van vier hondert 
guldens als gezeiden J. Egbertink zijne ouders Roelof en Grietjen Egbertink genaemd bij distincte 
reisen hebben bekend schuldig te weesen aan eenen Joost Eltink welke die obligatie weder heeft 
gecedeert aan comparants wijlen zijn moeders vader Goossen Hiddink. Verklarende comparant q.q. 
dus teegens de schuldbekentenisse van twee hondert en vijftig guldens als J. Egbertink op heden 
voor dit weledelen hofgerigte ten faveure van comparants [279] ouders op conditie en onder 
verband als daar bij heeft gepasseert de bovengenoemde obligatie of handschrift van vier honder 
guldens zij gemortificeert, dood en te niete gedaen, ten effecte van welke bovenstaende verklaringe 
comparant namens opgemelden zijne ouders dan versoekt, dat dese mede ten protocolle van dit 
weledelen hofgerigte moge werden geïnsereert, daarvan aen J. Egbertink dies begeerende extract 
verleend, ten fine als rechtens S.A.L. en onder afstand van alle exceptien deeses eenigsints contrair, 
ter submissie en judicature als regtens, daarop handtastinge doende. 
Stipulatio facta. 
 
 
[Bij het volgende afschrift in de kantlijn:] 
Extract protocoll. 
 
Actum coram judice dr. Lambergh, scabs.: Ter Meulen et Dre. Geers, op den 4dn january 1792, 's 
middags ten [280] twaelf ueren, 
Compareerde Harmen Bussemaker en Jannes Leuverink, erfgenamen ofte mede-erfgenamen van 
Lucas Giesberts, ofte wel desselvs weduwe cum suis, en verklaerden bij deesen te approberen en 
voor goed te keuren zodane verklaringe als Harmen Olink mede erfgename van opgemelde weduwe 
in dato den 12dn december van den afgelopenen jaere 1791 voor een weledelen hofgerichte van 
Vaerwark, behelsende een ratificatie van zodane accoord, als comparanten op den 22 october van 
denselvden jaere 1791 met Jannes Egbertink hebben ingegaen, omtrent dusdane neegenondert 
guldens als gezeiden J. Egbertink zijne ouders Roelof en Grietjen Egbertink genaamd, op den 13dn 
augustus 1740 voor 't gerichte van Delden ten faveure van Lucas Giesberts ofte wel desselvs 
weduwe hebben bekend schuldig te weesen, heeft gepasseert, zoals comparanten [281] dan 
betuigen die verklaaringe door hun opgemelde mede erfgenamen Harmen Olink als toen gedaen, 
van alsodane kragt en waerde te houden, als of die in persoon door hunlieden was verrigt, met 
versoek van protocollatie en extract deeses. De super stipulando. 
De comparanten hebben nae duidelijke voorleesinge dezes, hierop handtastinge gedaen; en word de 
versogte protocollatie en extract door 't gerigte geaccordeert. 
 
Pro vero extractu, (was getekend) P. Velsen, landschrijver. 
 
 
[Bij het volgende afschrift in de kantlijn:] 
Extract protocoll. 
 
Actum coram judice dr. Lambergh; scabs. Ter Meulen et dr. Geers, [282] den 4dn. january 1792, 's 
nademiddags een weinig over twaelf ueren, 
Compareerde Hendrik Hidder, pro se et nomine uxoris Barentjen Hidder, eenige en universele 
erfgenaemen van Goosen Hiddink, en verklaerde bij deesen te approberen en voor goed te keuren, 
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zodane verklaeringe als comparants zoon Jan Hidder in dato den 12dn december van 't jaer 1791 
voor een weledelen hofgerichte van Vaerwark, behelsende een ratificatie van zodane accoord als 
comparant op den 22sten  october laastleeden met Jannes Egbertink had ingegaen omtrent dusdane 
vierhondert guldens als die zijne ouders Roelof en Grietjen Egbertink van eenen Joost Eltink hadden 
op-genoomen, en daarvan obligatie gepasseert, dog welke aen comparant wijlen zijn vrouwen vader 
door Joost Eltink weder is gecedeert, heeft gedaen, zo en als comparant dezelve bij deesen is 
approberende, en [283] van zodane waerde houdende, alsof die verklaringe zelvs gedaen en 
verrigt hadde, met versoek van protocollatie en extract deeses. De super stipulando. 
Stipulatus est, en word de versogte protocollatie en 't extract bij 't gerichte toegestaen. 
 
Pro vero extractu, (was getekend) P. Velsen, landschrijver. 
 
Quod testor, A.R. van Heeckeren van Suideras, hofrichter. 
 
Dewijl den ondergeschreeven hofrichter wegens nootwendige besigheeden verhinder word, den 
ordinairen hofdag van 't hof te Vaarwerk, die den 19 deser, sijnde den eersten maendag na Letare 
invald, in persoon waar te neemen. Soo word den hofrechter [sic!] Thone te Vaarwerk mits desen 
geauctoriseerd  [284]  om mijn plaets aldaar te vertreeden, en van alles goede aanteekening te 
houden. Actum op 't Hof te Borculo, den 17den maart 1792, 
 
A.R. van Heeckeren van Suideras, hofrichter. 
 
Actum op den hof te Vaarwerk, den 19 maart 1792. 
Zijn op desen ordinairen hofdag, den eersten maendag na Letare, gecompareert: Thone te 
Vaarwerk, hofscholte, soo namens den heere hofrichter als voor sig zelfs, Jannes Egberdink.  Zijnde 
Berend Elberink voor dit mael wegens siekte geexcuseert; dog is sijn neef, die om deszelfs plaats te 
vertreeden, gesonden was, als sijnde geen hofgenoot niet geadmitteerd. 
Absent: scholte Roer. 
Jannes Egberdink heeft sijn gewone canon aan den hofscholte betaelt. Hebbende insgelijks de 
hofscholte aan den heere hofrichter 't ordinaire canon ad 9 - 11 - 11 voldaen. En vermits niemand 
iets had voor te dragen, is dese hofdag gescheiden. 
 
Quod testor, A.R. van Heeckeren, hofrichter. 
 
[285]  Actum op den hof te Vaarwerk, den 17den september 1792. 
Zijn op desen hof dag, den eersten maendag nae Kruysverheffing, gecompareert: den hofrichter 
A.R. Vrijheer van Heeckeren van Suideras, en de hofgenooten: Thone te Vaarwerk, hofscholte, 
scholte Rhoer, Jannes Egberdink. Sijnde Berend Elberink voor dit maal wegens siekte geëxcuseert, 
dog is sijn neef, die om desselfs plaets te vertreeden gesonden was, als sijnde geen hofgenoot niet 
geadmitteerd. 
En vermits niemand der hofgenooten iets voor te dragen hadde, is desen hofdag gescheiden. 
 
Quod testor, A.R. van Heeckeren van Suideras, hofrichter. 
 
 
Actum op den hof te Vaarwerk, den 11 maart 1793. 
Zijn op desen hofdag, den eersten maandag  na  Letare, gecompareert: Thone te Vaarwerk, 
hofscholte, Jannes Egberdink. 
[286]  Absent gebleeven: Den heere hofrichter, scholte Roer, Berend Elberink. 
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Jannes Egberdink heeft sijne snaphaanen ad 5 - 12 - 11 betaeld, hebbende den hofscholte Thone te 
Vaarwerk sijne gewoone canon ad 9 - 11 - 11 ook voldaan. 
En vermits niemand der hofgenooten iets voor te dragen had, is desen hofdag gescheiden. 
Aldus ter mijner kennes gebragt door den hofscholte. 
 
Quod testor, A.R. van Heeckeren van Suideras, hofrichter. 
 
 
Actum op den hof te Vaarwerk, den 16den september 1793. 
Sijn op desen hofdag den eersten maandag na Kruysverheffing gecompareerd: den hofrichter A.R. 
van Heeckeren, heer van Suideras,  Thone te Vaarwerk, hofscholte, Jannes Egberdink. 
[287] Absent gebleeven: Berend Elberink, dog voor dit maal wegens siekte geexcuseert, dog is sijn 
neef die om sijn plaats te vertreeden gesonden was, als sijnde geen hofgenoot, niet geadmitteerd; 
Scholte Roer. 
En vermits niemand der hofgenooten iets voor te dragen had, is desen hofdag gescheiden. 
 
Quod testor, A.R. van Heeckeren van Suideras, hofrichter. 
 
 
Aan den Hoogwelgebooren Gestrengen Heer A.R. Vrijheer van Heeckeren, heere van Suideras, 
Praesiderende ter Camer van Haar Ed. Mog. de heeren Gedeputeerde Staaten dezer Graafschap, 
Scholtus binnen en buyten Zutphen, drossaard der Stad en Hooge en Vrije Heerlijkheid Borculo, 
voorts hofrigter van het hoff te Vaarwark, etc., etc., etc., 
 
Hoog Welgebooren Gestrengen Heer, 
 
Berent Elberink geeft met den schuldigsten eerbied seer nedrig te kennen, dat 't erve en goed 
Elberink in de heerlijkheid van Borculoo, voogdije Geesteren, buurschap Huure gelegen, en waer 
van suppliant is besitter, hofhorig is aan 't hoff te Vaarwark. 
Dat suppliant van wegens zijne hooge jaaren niet wel meer in staet is, dat erve zoo 't behoort te 
kunnen hanteeren, oversulx voorneemens was, 't zelvde aen zijn neeff Lambert Giegink en die zijne 
vrouwe Engele Wesinkhoff ten fine van alimentatie te cederen en over te geven. 
Dan vermits dit met geen effect kan geschieden bevorens suppliant daar toe ’t consent van 
U.H.W.G.Ge. heeft geobtineert, zoo neemt suppliant de vrijheid zig met vorigen eerbied tot U 
Hoogwelgebr. Gestr. te wenden, ootmoedig smeekende, dat 't U hoogwelgebr. gestr. gunstig mag 
gelieven te behagen, van aen suppliant te consenteeren en toe te staen, dat hij 't vorensgemelde 
hofhorige erve ten fine van alimentatie, en op dusdane conditien als zij onderlings hebben gemaakt 
en bij acte van cessie staan geëxprimeert te worden aen voorzeiden hunnen neeff Lambert Giegink 
en die zijne vrouwe Engele Wesinkhoff, mogen cederen, transporteren en 't regt van besittinge daer 
aen overgeven.  
Waar op en over suppliant U hoog welgebooren gestrenge gunstig dispositief is suplerende. 
 
‘t Welk doende, 
 
Dit is het   mark van Berend Elberink, eygenhandig in onser praesentie getrokken, na dat al vorens 
aan hem de inhoud van bovenstaande requeste wel duydelijk en distinct van woorde tot woorde 
waas voorgelesen, zulx verklaren wij bij dezen. Signat. op 't Hoff te Borculo, den 5de october 1793. 
 
(was getekend:)  Gerrit Olminkhoff,  Antony Te Varwark. 
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De uytkoops penningen hier boven vermeld, zijn op dato als boven, zoo voor den hofheer, den 
hofrichter, als aen den hofscholte voldaen. 
 
 
[Hierbij in de kantlijn:] 
Het versoek ten requeste gedaan worden de supplianten geaccordeert, mits dat voor uytcoop van ’t 
viervoetige vhee, sig thans op 't erve Elberink bevindende, aan den hoffheer werde betaald eene 
summe van: 100-0-0; aan den hofrichter: 25-0-0; aan de hofscholte:  2-5-0; alles onder approbatie 
van Haar Edele Mogende Heeren Raede en Rekenmeesters der domeinen van Sijne Doorlugtigste 
Hoogheid als Heer van den hof te Vaarwerk, en onder verder speciale conditie, dat Lambert Giegink 
sig behoorlijk zal hebben te qualificeeren en den eed daar toe staende af te leggen. 
Sullende egter van de te doende cessie geen extract werden uytgegeven voor en aleer van de 
voldoeninge van den 50sten pennink zal zijn gebleeken. 
Wordende voorts Adam Martens en Jan Hagens bij dese gequalificeert, om 't erve in desen vermeld, 
zoo in dier voegen te taxeeren als sulx behoord. Actum op 't Hoff te Borculo, den 5de october 1793. 
 
(was geteekend:) A.R. van Heeckeren van Suideras, hofrichter van den hof te Vaarwerk. 
 
 
Extract uyt het register der notulen van die van den Raade en Rekeninge van Zijne Hoogheid, den 
Heere Prince van Orange en Nassau, etc, etc., 
 
Woensdag, den 23 october 1793. 
 
Geleesen zijnde eene remonstrantie van jonker A.R. van Heeckeren van Suijderas, drossaard der 
Hooge en Vrije Heerlijkheid Borculo, in qualiteit als hoffrichter van 't hoff te Vaerwerk, houdende dat 
Berend Elberink zijn erve Elberink, hoffhorig aan voorschreven hove, met consent van 't hoffgerigt 
hebbende getransporteert aan zijnen neeff Lambert Gieging en desselvs vrouw Engele Wesinkhoff, 
hij drossaerd met denselven Lambert Gieging had geaccordeert voor hondert guldens voor den 
hoffheer, vijff en twintig guldens voor den hofrigter,  [302] en twee guldens, vijf stuivers voor den 
hoffscholten. 
Is goedgevonden 't verrigte van den hoffrichter van Zuideras ter zaeke voorschreven, bij deezen te 
approberen. 
 
(was getekent:) L.S. de Jeune. 
 
Accordeert met 't voorschreven register,  (was getekend) J.P. Ferrand. 
 
[Bij bovenstaande in de kantlijn:] 
Voor den hoffrichter Jr. A.R. van Heeckeren van Suijderas. 
 
 
Actum coram den Hoogwelgebooren Gestrengen Heer A.R. vrijheer van Heeckeren, heere van 
Suideras, President  ter Camer van Haer Ed. Mog. de heren Gedeputeerde Staeten deser 
Graefschap, scholtus binnen en buyten Zutphen, drossaerd der stad en hooge en vrije heerlijkheid 
Borculo, voorts hofrigter van den hoff te Vaarwark, etc., etc., etc.. Hofge noten: scholte Anthonij te 
Vaarwark, en bij gebrek van een ordinair hofgenoot, scholte Garrit Olminkhoff, hofscholte van de 
abdije te Vreden, extraordinaire hofdag op 't Hoff te Borculo, den 5den October 1793 [291] , ’s 
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voordemiddags. ruym half twaalff uuren. 
Compareerde Berend Elberink, en bekende en verklaarde (na hier toe 't vereischte consent te 
hebben geobtineert) in de beste en bestendigste forma van regten te cedeeren, te transporteren op 
ende over te dragen, doende zulx cragt ende bij dezen, aan en ten behoeve van zijnen neeff 
Lambert Giegink en die zijne huysvrouwe Engele Wesinkhoff, des comparants al zijne regt en 
geregtigheid, zoo hij in 't stuk van besit, bouwerie als andersints aan zijn eygendommelijke erve en 
goed Elberink in dese heerlijkheid van Borculo, voogdije Geesteren, buurschap Huure kennelijk 
gelegen is hebbende, en aan 't hof te Vaerwerk hofhorig is, en zulx met alle zijne oude en nieuwe 
regten en geregtigheden, lusten en lasten van dien, zoo en in die voegen, als comparant daer van 
altoos ’t besit gehad heeft, en dat op dese volgende expresse conditien en voorwaerden:  
Eerstelijk, dat cessionerien zullen verpligt wezen om hem comparant geduurende zijn leven in kost 
en drank, linnen en wullen, voorts huysvestinge te onderhouden, en des 's jaers voor een sakstuiver 
betalen de somma van eenhonderd en vijftig guldens; voorts in cas van siekte een goeden 
geneesmeester besorgen, en na zijn dood een eerlijke begraffenisse aen doen;  
Ten tweden: dat zij cessionarien na des comparants dood aan zijne en des overledene vrouwen 
vrienden bij de testamentaire dispositie op den 11dn october 1784 genomineert, in [292] den tijd 
daer bij bepaald, zullen hebben uyt te keeren en te laten volgen, zodane goederen en penningen, 
als daar bij aen een ijder is versproken, en ten derden, dat cessionerien zullen hebben te betalen en 
voldoen de recognitie hier toe staande, als mede al 't geen hier omtrent verder moet betaeld en 
gepraesteerd werden. 
Op welke voorschreven conditien den comparant dan mits dezen renuntieert van alle regt en 
geregtigheid, welke op 't gecedeerde erve en goed cum ap- et dependentiis heeft gehad, ten dien 
fine de volkomene possessie en besittinge daer van aen cessionerien overgevende en inruymende, 
en zulx sonder eenige de minste reserve, versoekende comparant dies ten gevolge, dat van den eed 
welke hij als hofgenoot heeft gepraesteert mag worden ontslagen, en dat deze werde 
geprotocolleert en geregistreert, zoo en als zulx behoort. J.A.L. de super stipulando. 
 
Den comparant heeft na duydelijke voorlesinge deses hierop handtastinge gedaen. 
 
[in de marge bij het bovenstaande:] 
Den 50sten pennink is ingevolge vertoonde quitantie voldaen met een hondert acht en dertig guldens 
en sestien stuivers. 
 
 
Actum coram eisdem, eodem que tempore. 
Daerop erschenen Lambert Giegink en zijne huysvrouwe Engele Wesinkhoff, tutore marito, en willen 
mits dezen de vorenstaende cessie hebben [293] geaccepteert en aangenomen, onder belofte dat 
al het geene den cedent hier voren heeft bedongen, punctuelijk zullen agtervolgen, en in alle delen 
en leeden naleven, dies ten gevolge versoekende comparanten, dat zij als hofgenoten in den hof 
mogen werden aengenomen, offererende den gewoonlijken eed daertoe staende volwaerdig zijn te 
praesteeren, de super stipulando. 
De comparanten hebben an duidelijke voorlesinge dese hierop hand tastinge gedaen. 
 
Quod testor, A.R. van Heeckeren van Suideras, hofrichter. 
 
  
Actum coram den hoogwelgebornen  gestrenge heer A.R. van Heeckeren van Suideras, 
presideerende ter Caamer van Haar Edele Moogende de Heeren Gedeputeerde Staaten der 
Graefschap, Scholtus binnen en buyten Zutphen, drossard der stad en hooge en  vrije heerlijkheid 
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Borculo, voorts hofrichter van den hof te Vaarwerk,  etc., etc., etc., Hof genooten: scholte  Anthonij 
Vaarwerk, en bij gebrek van een ordinair hofgenoot, scholte Gerrit Olminkhof, hofscholte van de 
abdije te Vreeden. [294]  Extraordinaire hofdag op 't Hof te Borculo  donderdag den 27sten meert 
1794, des voormiddags tussen 10 en elf uuren. 
 
Waar op Lambert Gijgink op Elberink in den gerichte erscheenen en versogt hebbende om onder de 
hofgenooten aangenoomen en tot 't afleggen van den eed daar toe staande geadmitteerd te 
worden, is sulx aan hem toegestaen, waar op hij den volgenden eed in handen van den 
bovengemelden heer hofrichter heeft afgelegt: 
 
Ik Lambert Gijgink op Elberink love en sweere eenen eed tot God Almagtig, dat  ik Sijn Hoogheijd 
den Heere Prince van Orange en Nassau als hofheer van den hof te Vaarwerk sal holt en trouw sijn, 
en mij als een hofhorig persoon gedragen; voorts alles doen waar toe ik na hofrechten verplicht 
ben. Soo waarlijk helpe mij God Almagtig. 
 
En terwijl niemand iets meer voor te stellen had, is hier meede dit hofgerichte gescheiden. 
 
Quod testor,  A.R. van Heeckeren van Suideras, hofrichter. 
 
  
[295]    Actum op den hof te Vaarwerk, den 31 maart 1794, 
Sijn op desen ordinairen hofdag den eersten manedag na Lethare gecompareert: Thone te 
Vaarwerk, hofscholte, den heer hofrichter, kragt hier onder geschreveevene certificatie, als voor sig 
zelfs. 
 
[volgen de aantekeningen van de hofscholte:] 
Antoni Te Vaerwark, 
Lammert Elberink gekomperet; 
Roert niet gekomperet, 
Jannes Egberdink niet gekomperet. 
 
[volgt ingelegd papier:] 
 
Terwijl den ondergeschreevene wegens de invallende vergadering der Heeren Gedeputeerde 
Staaten deser Graefschap verhindert werd dese ordinairen hofdag op 't Vaarwerk, welke tegens den 
31sten deser,zijnde den eersten maendag na Lethare staet in te vallen, in persoon waar te neemen, 
zoo word den hofscholte Thone te Vaarwerk mits desen geauthoriseerd, om den gerichtsdag in mijn 
naem te despicieeren, en in 't geen aldaar mogt voorkomen, behoorlijke aanteekening te houden, en 
daar van aan den ondergeteekende verslag te doen. Actum op 't Hof te Borculo, den 27ste meert 
1794. 
 
[w.g.]     A.R. van Heeckeren van Suideras,  hofrichter van den hof te Vaarwerk. 
 
 
Herzien in januari ’98 en december '06     Bennie te Vaarwerk 
 
                      


