Everincklo/ Dijsselhof [ORA Wijhe]
ORA Wijhe inv. 1 [n.v.t.]
ORA Wijhe inv. 2
f9 - 25 apr 1619 - Frederick van Vilsteren, Schults tho Wije.
Keurnoten Albert Johanss en Hendrick Henricx.
"Voor mij is gecoemen vnde erschenen Johan Jansen Backer als volmachtiger
van die ingeseten Erfgl. des Carspels Wije vnde heeft met arrest anden
Gerichte gebracht Johan Henricksen om een kundtschap der waerheit tho
geuen vnde die niet tho verswijgen bij die pena van - 25 olde schilden den
Heeren veruallen tho sijn, vnde den schaden met rechte op alsulcke
interrogatoria hijrnabess.
1. Inden eersten getuige sijn olderdoom aft tho vraegen.
2. Ten anderen dat Volmechtichtiger voorss. getuige vragen van wegen eenen
seeckeren wech van een stucke landes genoempt het Kaeijens Slach, der
Pastorijen tho Wije toebehoerende, woert hen behoert tho wegen ofte waer
het voorss. landt sijn vuitwech heeft wes aen die Heele straete genoemt
den Tongerdijck.
Op den eesten punct secht getuige olt tho sijn ongeueerlich - 67 jaeren.
Deposant secht op den twieden punct dat int jaer als die van Alva Herlem
vnde Neerden [= Haarlem en Naarden] belegerd had, des sommers tho voeren
het hoeijin Kaeijkens Slach voorss. gewassen, int selue landt aen dat
Oosteinde een Bruggunge van Veckens gelacht worde binha op twie roeden
aent einde des landes wes in Boeckers landt, dat doemaels genoempt die
Tongerweide, vnde met ossen geweidt worde, vnde dat het hoeij daer door
gefuirt worden wes aen den Tongerdijck, daer daemaels en hecke gehangen
was, daer die ossen doer-gedreuen worden, bij welcke hecke hie getuige
sachte gesien te hebben, dat daer een stucke vanden tuin gebroecken was,
daer sie het hoeij door voeren wes in den Tongerdijck vnde so voortz. wes
aen den Peddenpoell [Paddenpoel], sonder bespieringe van iemande, secht
vorder dat daemalels het hecke vanden kamp genoempt die Tonger-weide
naerder aen Lijckolts hoft heeft gehangen, tho wessen daer nu den kolck
geschuirt is, vnde dat daer nu Rijckolt woent eener woende genoempt Willem
Ossenweider.
Secht wijders getuige voor knecht gewoent tho hebben met Geerlich Hermssen
woenende op den Dijstelhoft omtrent tusschen ses vnde soeuen jaeren, dat
nu middels Geerlich Vaecke gepacht heeft, ick gebruicke dat Haijens Slach
mede bij den Dijstelhoft, besorge der haluen dat het daer door sijnen wech
door die Tonger Weide verliesen ofte verlijsteren sall.
Getuige nha genoechsame examinatie verhoort sijnde, heeft, sich die pena
ontslaende, deses met lijflicken ede beuesticht."
* Deze akte zie ook bestand Hoogebeecke
f158 - Actum Wije op de Hooge Beecke, 7 juli 1624 - Coram substituut
Johanne Henrici, koster tho Wije.
Keurnoten Jan Janssen op ten Kleijnen Denzeler en Hermen Zwiersen op
Zwerfelt.
In het Gericht compareerde voor de substituut van het Gericht Wijhe en de
keurnoten Marrie Henricx, wonende op de Hooge Beke. Zij is ziek van
lichaam, maar "vol en wittich van verstande". Zij wordt hierbij
geassisteerd door Herman Driesen op Zwarvelt [Zwaruelt] als haar in deze
zaken speciaal "gekoren" en gerichtelijk toegelaten momber. Zij heeft haar
uiterste wil en testament opgericht en gedisponeerd, en disponeert en
verordonneert krachtens dezes. Te weten:
Ten eerste heeft de testatrice deze hierna beschreven personen
geïnstitueerd en verklaard dat deze haar naaste erfgenamen zijn, en verder
gedisponeerd en gelegateerd, te weten dat Altijen Eskens, de huidige
[tegenwoordige] huisvrouw van Evert Rotgers op Everincklo na de dood van

de testatrice van haar nalatenschap vooruit zal krijgen [hebben] en
genieten de [alsodane] 20 goudguldens, zoals Evert voorschreven voor dezes
al heeft ontvangen. Welke penningen krachtens dezes zo gedood zullen zijn
en blijven. Bovendien gaf de genoemde testatrice Altijen nog haar
dagelijkse pels en een "grauer zielken", waarmee Altijen (: aangaande
testatrices wollen kleren :) gescheiden zal zijn.
Nog gaf zij Merrie Eskens, de huisvrouw van Arent Hermsen op Everincklo,
item Hendrickien Eskers en Altijen voorschreven, als zijnde volle zusters,
en Hendrikien Janssen, testatrices halve zuster, tesamen 70 ellen breed
doek, dewelke deze zusters en de halve zuster voornoemd gelijkerhand
vriendelijk moeten [sollen] delen en zo genieten. Nog gaf zij Hendrickien
Jansen haar zwarte schorteldoek en Hendricken Eskens een bruine. Ook zal
Hendrick Eskens, Esken Berents zoon te Dalfsen, eens krijgen [hebben] 6
kgl. en twee nieuwe hemden, waarmee hij als erfgenaam "gekant", en zal
deze daarmee aangaande genoemde testatrices nalatenschap afgezoend en
gescheiden zijn en blijven.
Verder gaf zij aan Egbert Eskens apart [bijsonder] omtrent 20 ellen
vlassen doek.
Nog gaf zij aan Merrie Eskens haar kist, en aan Hendrick Eskens haar
schreen.
Betreffende [belangende] de resterende goederen, zoals de testatrice na
haar dood [met lijflijken afgang] mocht nalaten, zullen Altijen Eskens,
Merrie Eskens, Egbert Eskens, Hendrick Eskens en Hendrickien Janssen,
tesamender hand in de kwaliteit als voorschreven met vrede en vriendschap
deze gelijkelijk onder hun moeten [sollen] delen en genieten.
Tenslotte geeft de testatrice aan de Armen van het kerspel eens 10 kgl.
uitstaande aan Arent op ten Ess. Hiermee heeft de bovengenoemde testatrice
met de voorschreven momber haar uiterste wil en testament aldus besloten.
f199 - 29 juni 1625 - Frederick van Vilsteren, Schults tot Wije.
Gerichtskeurnoten Joannes Henrici, koster in Wije, Jan Luijkens(en).
[vermits deze open bezegelde brief].
"In eenen apenen gehegeden gerichte ende gespanner bancke" is persoonlijk
verschenen de Ed. Erentfeste Jonker Thomas van Buerlo / zoon van Rense van
Buerlo /, als gevolmachtigde van de Ed. Eer- en Deugendrijke Joffer
Gerardina van der Capellen, weduwe van zaliger Layens Veeren, en mede als
momber, naast de ook Ed. Jr. Thomas van der Capellen, beiden in dezen
speciaal geauthoriseerd en gerichtelijk geconstitueerd over de onmondige
kinderen van de voornoemde Joffer Gerardina van der Capellen, bij haar
zaliger eheman Laurens Veeren verworven / volgens procuratie in dato 9
juni 1625 voor het Schultengericht van Zutphen wettelijk gepasseerd, in
dit Gericht gelezen en ook van waarde gekend /. Hij verklaart uit naam en
vanwege zijn principalen voornoemd in een stedige, eeuwige en onverbrekelijke erfkoop te hebben verkocht, en te verkopen krachtens dezes,
[een] zeker land genoemd Kuijnders Kempe, dat in het kerspel Wije in 't
Lijserbroeck [Lijerbroeck] ligt, zijnde een vrij eigenlijk goed, dit met
zijn oude en nieuwe toebehoren, recht en gerechtigheid, "breder inholt"
van een oude verzegelde brief die daar van is, en die door deze hierna
beschreven kopers door dit transport mede is overgenomen. Welk land grenst
oostwaarts aan de Felliken Graven [Grauen], zuidwaarts aan de Corte Kempe
en aan 't Gasthuijs, westwaarts aan de Bachuijs Kempe, en noordwaarts
bijlangs de Meenhorst schietende. En dit aan handen en tot erfeigendommelijke possessie van Hermen Goosens op ten Vrijhof, Jan Lamberts
ten Dijcke en Arent Hermsen op Everincklo en hun respectievelijke
huisvrouwen [niet genoemd] en hun erfgenamen, zodanig dat de gerechte
helft van dit voornoemde verkochte land bij dezen opgedragen wordt ten
profijte en tot erf-eigendommelijk bezit van Hermen Gosens, zijn huisvrouw
en hun erfgenamen, en de gerechte andere helft van het gehele voornoemde
land aan Johan Lamberts en Arent Hermsen, hun respectievelijke huisvrouwen
en hun erfgenamen, welverstaande dat Jan en Arent voorschreven elk een
gerecht vierde deel krachtens dezes competeert. En dit voor en somma van
penningen, waarvan de voorschreven gevolmachtigde uit naam en vanwege zij

principalen de kopers samen en apart bedankt voor de goede en volledige
betaling. En zij hebben [derhalve] in hun kwaliteit hiervan oplating,
transport, cessie en "vertijchtenisse" met hand en mond gedaan tot erfelijke behoefte en profijt van de genoemde kopers en hun mede-beschrevenen,
"in aller gestalte", dat als de constituanten zelf aanwezig zouden zijn
geweest, dit volgens het recht enigszins zouden kunnen of mochten doen,
zodat de principalen van de gevolmachtigde, naast hun nakomelingen, geen
enkele aanpraak of gerechtigheid daar langer aan hebben, houden en
verwachten willen en zullen, en ten enenmale en ten allen tijde daarvan
onterfd zijn. En de kopers en hun respectievelijke huisvrouwen zullen elk
in het zijne, als boven verhaald, daar in aangeërfd en gerechtigd zijn en
blijven. En ook dat de principalen van de gevolmachtigde deze erfkoop
zullen staan wachten en waren tegen al degenen, die dit terecht zullen
willen komen, en pro evictione te caveren, zoals dit volgens het erfkooprecht in Overijssell [Ouerijssell] gebruikelijk is.
(De Schults heeft zijn zegel aan deze brief gehangen, en deze met zijn
eigen hand onderschreven, en tot meerdere confirmatie daarvan heeft de
bovengenoemde gevolmachtigde vanwege zijn voorschreven principalen zijn
zegel mede hier aan gehangen).
ORA Wijhe inv. 3 [n.v.t.]

ORA Wijhe inv. 4
f127v - Arendt Hermsen op Everinckloe stelt mombers over zijn voorkinderen en
bewijst dezelfden hun moederlijk goed.
f128 - 24 aug 1643 - Actum coram judice Peter van Sonssbecke.
Keurnoten Gerh. Sijmers en Rotger Menssen.
Verschenen is Arendt Hermsen op Everinckloe. Hij heeft tot mombers gesteld
/ over zijn kinderen [niet genoemd] bij zijn zaliger huisvrouw Marrijken
Assches geprocreerd / Jan Henrickssen Hogebecke [Hogebeeke] en Thijess
Cornelissen Distelhoff, dewelke deze momberschap hebben aangenomen met
handtasting in edesplaats, met submissie van hun personen en goederen
volgens het recht.
Eodem heeft voorschreven Arendt Hermsen, in aanwezigheid van de voornoemde
mombers aan zijn kinderen voor hun moederlijk goed bewezen hetgeen hier na
volgt. Ten eerste aan zijn zoon Hermen Arendtssen 18 daalder, het stuk ad
30 stuiver, waarvoor hij op Michaeliss naastkomende een veulen [vullen]
kopen zal, welk veulen hij de erfuiter voederen en weiden zal tot Hermenss
profijt. En de dochter Hendricken zal de erfuiter ook op aanstaande
Michaelis geven een eenwinter beest, die de erfuiter tot profijt van de
genoemde dochter voederen en weiden zal, en 2 jaren hierna zal de erfuiter
aan zijn andere dochter [niet genoemd] ook gehouden zijn te geven een
eenwinter beest, zo hij alsmede zal doen zoals boven verhaald staat. Aan
de jongste zoon [niet genoemd], als die 15 jaren oud is, zal de erfuiter
dan een veulen [vullen] laten volgen, en verder [sonsten] doen zoals boven
verhaald staat. De jongste dochter [niet genoemd], als die ook 15 jaren
oud is, zal krijgen [hebben] te genieten een eenwinter beest, welk
eenwinter beest, waarmee de erfuiter mede zal handelen [doen] gelijk boven
is gespecificeerd. Bovendien zal de erfuiter gehouden zijn als de dochters
komen te trouwen [hijleken] elk te geven een bed met zijn toebehoren en
een behoorlijke kist. Nog bewijst de erfuiter aan zijn kinderen, bij
meergedachte Marrie geprocreerd, voor hun moeders goed eens voor al, onder
hun allen, 500 goudguldens. Bovendien behouden de gezamenlijke kinderen
hun respectievelijke aanparten aan zekere 170 gulden, evenals zekere 41
keizers gulden, zoals de erfuiter tot Swoll en elders heeft uitstaan.
Betreffende [belangende] het eigendom van de immobiele goederen, deze
blijven ongescheiden en ongedeeld, en de kinderen behouden hun zaliger
moeders aanpart daaraan [van] wol, linnen, spek en vlees; staat nog te

doen aangaande de betaling van de 500 gulden, deze zal Arendt Hermsen
betalen als volgt, op naastkomende Martini 1643 100 goudguldens, enzovoorts 5 jaren na elkaar elk jaar op Martini 100 goudguldens, tot de tijd
toe dat de voornoemde 500 gouldens betaald zijn, wel te verstaan dat de
erfuiter de laatste 200 goudguldens niet eerder betalen of verrenten zal,
dan als de twee jongste kinderen 14 jaren oud zijn zullen zijn, maar de
200 goudguldens zal hij betalen of verrenten als is voorschreven. En als
Arendt Hermsen verzuimt te betalen [suimhaftig in de betaling van] de
voorschreven 500 goudguldens als de tijd daar is, dan zal hij jaarlijks
van elke 100 goudguldens als rente geven 5 van dezelfde goudguldens,
totdat het kapitaal afgelost en betaald wordt, waarvoor hij Arendt
Hermssen als onderpand stelt zijn persoon en goederen. Waarmee de
voorschreven mombers van de resterende goederen / betreffende het moeders
goed van de kinderen / afstand hebben gedaan [hebben gerenuncieerd].
Onder deze akte geschreven op f128v: En heeft voorschreven Arendt Hermsen
met zijn kinderen voorgemeld, en hun mombers meergedacht, gedeeld de
nabeschreven percelen, als namelijk het nieuwe doek, waarvan de kinderen
voor hun gedeelte 25 ellen doek toekomt, item voor het deel van de
kinderen 19 pond gehekeld vlas, item voor het deel van de kinderen 13 pond
ongehekeld vlas. En Henricken Arendts, dochter van Arendt Hermens, heeft
gekocht een zwarte rok voor 16 keizers gulden, nog heeft dezelfde
Henricken gekocht een rood "frouwen sieltken" voor 3 gulden en 12 stuiver,
nog dezelfde Henricken een schort voor 3 keizers gulden, item de dochter
Marrijken genoemd gekocht een bruine rok voor 10 keizers gulden, nog
dezelfde Marrijken gekocht een "frouwen sieltien" voor 3 keizer gulden en
12 stuiver, en item Arendt Hermssen een zwarte hemdrok voor 5 keizers
gulden en 10 stuiver.
Kantlijn f128: Wijhe, 2 mrt 1668 - J. van Sonssbeek.
Keurnoten [niet vermeld].
In het Gericht is verschenen Merrigjen Arents, die verklaart van het
moederlijke goed gecontenteerd te zijn.

* Deze akte zie ook bestand Hoogebeecke
f169v - Jan Henrickssen Hogerbecke en zijn huisvrouw Wichmondt Henricksen
disponeren over hun tijdelijke goederen.
f169v - Actum 7 mrt 1645 - Peter van Sonssbeek, Schults tot Wijhe.
Gerichtskeurnoten Jacob Hermsen Snieder en Gerridt Henricksen.
Verschenen zijn Jan Henricksen Hogebecke, gaande en staande en gezond van
lichaam, en Wichmondt Henricks, ziek te bed liggende, maar haar verstand
zeer wel machtig; zij wordt hierbij geassisteerd door Jan Thonissen
Cattenwijnckell als haar momber. Zij maken een testament. Zij
verordonneren dat, als hun zielen van hun lichamen gescheiden worden, deze
aan God Almachtig, en hun lichamen na hun dood een eerlijke begrafenis.
Verder verklaart de testateur Jan Henricksen, indien hij voor zijn
huisvrouw Wichmondt Henrickss komt te overlijden, dat in dat geval zij ad
vitam in tucht en volgens het lijftuchtsrecht zal gebruiken en behouden de
inboedel van het huis, 2 morgen land genoemd de Moddercampen in Zeckdoorn
in het kerspel van Zwolle, alsook een obligatie van 300 keizers gulden
kapitaal, zoals die binnen Deventer [Deuenter] belegd zijn, en ook zal
zijn voorschreven huisvrouw het gedeelte van de testateurs van de koeien
[kohenen], paarden, varkens, wagens en ploeg, en "alle rack en rietschap"
dat daartoe behoort, alsmede het zaad op het land, in de bergen of de
schuren, en het vlees of spek aan de balken, aan zich eeuwig en erfelijk
behouden en genieten, mits dat zij aan de erfgenamen van de genoemde
testateur daarvoor zal uitkeren en betalen de somma van 300 keizers gulden
eens en voor de iemen 50 Carolus gulden.
Daarna betuchtigt volgens het lijftuchtsrecht Wichmondt Henricksen
reciproce haar man Jan Henricksen meergenoemd, indien zij voor hem komt te
overlijden, in de 2 morgen land genoemd de Moddercampen in Zeckdoorn in

het kerspel van Swoll, met de inboedel van het huis, en een obligatie van
300 keizers gulden kapitaal, zoals die binnen Deventer [Deuenter] belegd
zijn; ook zal haar voorschreven man dan het gedeelte van de testatrice van
de koeien [kohenen], paarden, varkens, wagens, ploeg en "alle rack en
riedtschap" dat daartoe behoort, alsmede het zaadgewas op het land, in de
bergen of de schuren, en het vlees of spek aan de balken behouden en
genieten, mits dat hij aan de erfgenamen van de genoemde testatrice
daarvoor zal uitkeren en betalen de somma van 300 keizers gulden eens en
voor testatrices's gedeelte van de iemen 50 keizers gulden.
Verder verklaart de testatrice en wil zij, dat na haar dood haar dochter
Aeltien en haar zoon Egbert Eschens [Aschens], of in plaats van deze hun
kinderen, aan zaliger Marrie Assigies kinderen, gewezen huisvrouw van
Arendt op Everinckloe [Euerinckloe], voor de gerechte helft (zijnde de
testatrice Wichmont haar erfenis) zullen delen en genieten; en mocht het
gebeuren, dat enige van de voorschreven kinderen, namelijk Aeltien,
Egbertt of zaliger Marriken Essches kinderen, komen te overlijden, dan zal
hun nalatenschap niet erven en versterven niet op hun ouders, maar op de
zusters en broers van de verstorvene, die dan in leven zijn, en na het
overlijden van het laatste kind / zo die overlijdt zonder wettelijke
lijfserfgenamen na te laten / dan zal in zo'n geval deze goederen weer
erven en versterven en succederen in de boezem vanwaar die gekomen zijn.
Nog geeft de testatrice Wichmont aan haar dochter Aeltien haar bruine rok
en aan Henricken haar zaliger zusters rok.
Nog geven de beide testateuren ieder na hun overlijden aan Henricken
Eijlardts, dochter van Eijlerdt Henrickss, uit hun ieders goed de somma
van 25 Carl. gulden, met deze restrictie, dat als de voorschreven
He(n)ricken Eijlardts zonder wettige lijfserfgenamen na te laten komt te
overlijden, dan zullen de voornoemde 50 gulden weer erven, versterven en
succederen in de boezem vanwaar deze gekomen zijn.
Tenslotte geven de testateuren een ieder uit zijn goed 50 keizers gulden,
welke na hun overlijden door hun respectievelijke erfgenamen uit de
gereedste goederen van hun testateuren betaald moeten worden, voor de
helft tot profijt van de Kerk tot Wijhe en voor de helft tot profijt van
de Armen tot Wijhe. Hiermee sluiten de testateuren hun uiterste wil.
(De Schults heeft dit instrument ondertekend en zijn onderhangend zegel
daaraan bevestigd, en tot meerder vestenis / omdat de testateuren geen
zegel gebruiken / hebben zij verzocht ... [leeg] om naast de Schults te
onderschrijven en zijn zegel hier onder te hangen, hetwelk hij gedaan
heeft).
ORA Wijhe inv. 5

f48 - Actum Wijhe, 26 apr [!] 1649 - P. van Sonsbeeck, Scholtes.
Keurnoten Christoffer Vervoordt en Arent van Leiden.
In het Gericht zijn verschenen Thijss Cornelissen Dijsselhoft en zijn
huisvrouw [doorgestreept: Swaentien] Trientijn Arens. De beide comparanten
verklaren dat zij verkocht hadden en hierbij verkopen krachtens dezes een
jaarlijkse rente van 38 Caroli gulden vrij geld [zij doen verzegeling] uit
hun gerechte helft van 3 morgen land genaamd de Koeweide, waarvan Jan
Berens op Haemeloo [Hamelo] de andere helft toekomt, behorende onder het
erve de Woerdt of [de] Dasleverss, en dat aan handen en erfelijk bezit en
eigendom van Lambert Willem[s] Ruiter [ruiter] onder Zijn Genadige
[Genaese] en Rijksgraaf [Rijksgraeve] v. Elsken en zijn huisvrouw en hun
erfgenamen. De eerste verschijndag van deze rente op Pinxteren 1650. De
voorschreven rente kan door Thijss Cornelissen Dijsselhoft en zijn
huisvrouw afgekocht worden met 850 Caroli gulden in het geheel of in twee
delen, ieder de helft van deze 850 gulden, nadat de losse daarvan na
behoren aan de koper is aangekondigd.
(Deze brief wordt getekend en gezegeld door de Scholtes en door
Christoffer Vervoordt op verzoek van de verkopers).

f61 - Actum Wijhe, 12 juli 1650 - P. van Sonsbeeck, Scholtes tot Wijhe.
Keurnoten Rotger Mensen en Jan Stevens.
Verschenen zijn Thijs Corneliss Dijstelhoft en Trijntien Aerents,
eheluiden, zij Trientien Aerents wordt hierbij geassisteerd door haar
voorschreven eheman als haar momber. Zij verklaren schuldig te zijn aan de
Ed. Albert de Booth Greeve [Boothgreeve] judr. een kapitale somma van 300
Caroli gulden wegens resterende pachten van [de] Groote en [de] Kleine
Netteler, zijnde 8 morgen land uit Groot Tongeren, gelegen in de
buurtschap Tongeren. De rente is jaarlijks 50 Caroli gulden vrij geld. Zij
stellen hiervoor als onderpand hun 1 1/2 morgen land, liggende
onverscheiden en gemeen(schappelijk) in 3 morgen met Jan op Haemel, nu
genoemd Jan op 't Swarvelt, dat eertijds behoord heeft onder de Woeurt
[Woert], genaamd de Koewijde, waaraan grenst ten oosten Capittels Hoeven,
ten westen Zijlhuijs Koeweijde [koeweide], ten zuiden de Woeurt [Woert]
[ten noorden is niet vermeld!], gelegen onder dit Scholtambt van Wijhe in
de buurtschap Tongeren. Verder stelt hij als onderpand als zijn andere gerede en ongerede goederen, alsmede paarden, koeien, besten, zaadgewas en
anders, niets uitgezonderd. De loskondiging mag van beide zijden een half
jaar voor de verschijndag gedaan worden. De comparanten beloven mede ten
allen tijde op verzoek weer en beter vestenis te doen. Dit is de eerste
rente na 850 gulden kapitaal, door de comparanten uit de voorschreven 1
1/2 morgen ten profijte van Lambert Willems Ruitter binnen Deventer voor
dit Gericht mede gevestigd.
(De Schultes tekent en bekrachtigt met zijn zegel, voorschreven Distelhoft
ondertekent en omdat hij geen zegel had zegelt op zijn verzoek zegelt voor
hem de E. Johannes Vrijlinck, predikant te Wijhe).
f74 - Actum Wijhe, 2 sep 1650 - Richter P. van Sonsbeeck.
Keurnoten D. Joh. Vrijlinx en Tijs op 't Dijstelhoff.
Verschenen zijn in het Gericht Jan Arentss, meijer op den Sonnenberch, en
zijn huisvrouw Gerritjen Driessen, zij wordt hierbij geassisteerd door
haar man Jan Arentss als haar momber. Zij hebben verkocht, gelijk zij
verkopen mitsdezen, en zij cederen, transporteren en dragen over hun recht
en gerechtigheid, met de raad en de onraad die daartoe behoort, van een
zekere drie vierendeel morgen land, gemeenschappelijk [gemeen] liggende in
't Swarte Landt, eertijds mede behoord hebbende onder het erve den Kelder,
in de buurtschap Tongeren in het kerspel Wijhe, en dit ten profijte en
erfelijk bezit van de E. rentmeester Johan Ten Velde en zijn huisvrouw
Alphijt Meenes. Het is een vrij eigenlijk en allodiaal goed. De koopsom is
volledig voldaan aan de verkopers.
f122 - 26 feb 1653 - Scholtus ... [leeg].
Keurnoten ... [leeg].
Verschenen zijn in het Gericht Arent Arentsen op 't Haverslach, de rato
caverende voor zijn huisvrouw Fennichen Luijcas, insgelijks Willem
Willemsen als gevolmachtigde van Jan Wijchers te Schellen en Emme Arents
als gevolmachtigde van Jan Wijchers alhier te Wijhe voor mij Schultus door
Jan Wijchers gepasseerd, insgelijks Gijsbertt Arents en zijn huisvrouw
Jenne Engberts, Thijs Cornelissen en zijn huisvrouw Trijne Arents; verder
Jutte Arents, weduwe van zaliger Derrick Gerrijts, geassisteerd door haar
broer Jan Arents Sonnenberch als haar momber, Jan Arents Sonnenberch mede
voor hem zelf en de rato caverende voor zijn huisvrouw Gerrichjen Driesen,
en Herman Jansen voor hem zelf, als zoon van zaliger Aechte Arents en Jan
Jansen, de rato caverende mede voor zijn broers en zwager(s), aan welke
betalinge gedaan is, en zo nog wat mocht resteren" gelavet" Dijstelhofft
te willen voldoen, en verklaren de comparanten samen en ieder apart
[bijsonder] verkocht hadden, gelijk zij alsnog verkopen krachtens dezes,
aan Jan Tonnissen Smit 5 akkers land gelegen in de buurtschap van het dorp
Wijhe, zijnde tiendeplichtig en bezwaard met 1 1/2 roede wetering, zijnde
vrij allodiaal goed. De koopsom is door de koper aan de verkopers voldaan,
en derhalve doen zij met hand, halm en mond cessie, transport en opdracht
aan voornoemde Jan Tonnissen.

* Deze akte zie ook bestand Hoogebeecke
f151 - Actum Wijhe, 5 aug 1654 - Peter van Sonsbeecke, Schultes tot
Wijhe.
Keurnoten en gerichtsluiden Jacob Mensen Backer en Jan Tonissen op den
Cattenwinckell.
Verschenen is Jan Henricksen op de Hooge Beecke [Hoogebeecke], ziek van
lichaam te bed liggende, maar volledig bij verstand. Hij maakt een testament.
De testateur legateert aan zijn broer Willem Hendericx een Rosenobell,
waarmee hij onterfd zal blijven, en zijn nicht Aeltjen Zeinen de somma van
250 Caroli goudguldens per stuk 28 stuiver.
Verder institueert en stelt de testateur Jan Henricx tot zijn universele
erfgenamen van zijn gehele nalatenschap de kinderen van zijn broers en
zusters kinderen, die thans in leven zijn, en bij overlijden [afsterven]
van één van deze kinderen hun kinderen in plaats van hun ouders, dit om de
nalatenschap van de testateur per capita en hoofd voor hoofd egaliter hun
vijftienen in 15 parten te delen, waarbij Aeltjen Seinen, getrouwd aan Jan
Hermsen, de 250 goudguldens met een mudde rogge, welke aan haar hierboven
is gelegateerd, boven haar 15de part ook frank en vrij vooruit uit de nalatenschap van de testateur zal komen te trekken en profiteren.
Ook wil de testateur dat zijn nicht Derrickjen Henricx, getrouwd aan Hans
Gerrijts van haar 15e part aan Zeine Evers, dochter van zijn zaliger
zuster, een gerecht derde part van haar erfenis uit deze boedel direkt bij
de deling en scheiding aan voorschreven Zeine Evers moet uitkeren.
Verder legateert en geeft de testateur aan Henrickjen en aan de 3 kinderen
van Arent Hermsen opt Everinckloo, met name Marrijken Arents, Henrick en
Assiens Arents, de tiende zoals de testateur uit Juden Henricx Plaetse of
alias den Grubbenhaer trekt, en aan de knecht Gerrijt Henricks 87 Carl.
gulden en 10 stuiver, de maagd(en) [= meid(en)] Marrije Berens en
Gerrijtien Eijlers beiden elk 25 daalders het stuk 30 stuiver, en aan de
neef Arent Zeijnen zijn beste kleren "van hoofde tot voeten" met ook 25
daalders, en aan Willem Henricksen op de Hooge Beecke [Hoogebeecke] zijn
"reijte" met zijn dagelijkse kleren, en aan de Armen te Wijhe bovendien 50
Carl. gulden met 2 mudde rogge, en aan de kerk te Wijhe 20 daalders à 30
stuiver het stuk, aan voorschreven Henrick Eijlers, een "beddebuer" [bed]
en een [van] de beste "tucken daerx" [?], zo te Deventer liggende, zullen
Gerrijt Henricx, Marrije Berens, Henrickjen Eijlers, Arent Zeijnen onder
hun vieren mede voor het trekken. Nog zal Marrije Berens genieten in
plaats van een 25 Carl gulden, die Jan Zelhorst aan Marrije Berens daar
voor moet uitkeren, gelijk hij [aan] de testateur schuldig is.
(De Schultes hangt zijn zegel aan dit testament en ondertekent, en tot
meerder vestenis heeft de WelEd. Jr. Gerrijt van Laer tot Hunloo [Hoenloo]
en den Gelder mede verzegeld en ondertekend).
ORA Wijhe inv. 6
f186 - Actum Wijhe, 3 apr 1668 - Richter J. van Sonsbeek, Schout.
Keurnoten Lancelot van Sonsbeek en Lambert Clasen.
In het Gericht is gecompareerd Jannetien Gerrits, weduwe van zaliger Arent
op Everinclo, tutore Arent Vrilink. Zij heeft tot mombers over haar
kinderen (Gerrit, Marrigjen, Jacob en Grietjen Arents) verzocht en
verkregen Dries Lamberts en Gerrit Jansen op Tongeren.
Zij bewijst voor de erfenis van hun zaliger vader 600 Caroli gulden, met
50 ellen vijf vierendeel doek, en aan iedere zoon wanneer hij komt te
trouwen een paard of in plaats daarvan 50 gulden, en aan iedere dochter
als voren een "ebemaete vierse", een bed met toebehoren en een kist. De
vaste goederen en de uitstaande penningen blijven inmiddels ongedeeld, en
de schulden komen ten laste van de moeder, die zij aanneemt te betalen. De
mombers zullen hun pupillen personen en goederen administreren.

f252 - 31 dec 1671 - Derck Vervoort, Verwalter Schultes tot Wijhe.
Keurnoten Christiaen Hessingh en Jan Teunnissen.
De Verwalter Schultes certificeert dat hij verzocht is ten huize van
Willem Hendericx op de Hooge Beecke te komen, en hij heeft hem aldaar
bevonden, ziek te bed liggende, zijnde wel zwak van lichaam, maar zijn
verstand volledig machtig. Voorschreven Willem Hendericx en zijn huisvrouw
Hendrickjen Esjes maken een testament; zij wordt hierbij geassisteerd door
Engbert Roelofs als haar momber.
De testateuren vermaken aan elkaar uit een zonderlinge liefde en affectie
de lijftucht van al hun goederen uit hun nalatenschappen, geen uitgezonderd, die zij testateuren met hun dood ontruimen en na zullen laten, om
door de langstlevende volgens het lijftuchtsrecht gebruikt en genoten te
worden.
De voorschreven testateuren hebben in een erfkoop verkocht ten profijte
van Gerrijt Hendericx en Henderickjen Eijlerts voor een somma van 600
Caroli gulden de paarden, koeien, beesten en andere levende have
(uitgezonderd de halve ijmen [= bijen]), het zaad op het land, in het
huis, berg en schuur, alsmede het hooi in dezelfde plaatsen, en de berg en
schuur, verder wagen, ploeg en eggen [eeghden], en verder alle rack en
gereedschap, inboedel van het huis, (uitgezonderd het spek en het vlees
dat aan de balken hangt, hetwelk "tot des huises beste" zijn en blijven
zal). De testator wil dat de bovengenoemde 600 gulden direkt na hun beider
overlijden door de koper aan zijn eigen kinderen, zoals hij die thans bij
zijn huisvrouw heeft of nog krijgt, geeft en uitkeert. Deze penningen
zullen voor het overlijden van de vader en moeder van het ene kind op het
andere versterven tot de laatste dood toe, en als het mocht gebeuren dat
de kinderen allen tesamen zonder wettige lijfsgeboorten na te laten mochten komen te overlijden, dan zullen de voorschreven 600 Caroli gulden
weerkeren en devolveren in de boezem van de voorschreven testateuren.
De testateuren legateren aan Gerrijt Hendericx of diens kinderen en
erfgenamen bij representatie de kast en de kist welke hij op de deel
[deele] staat, item één van de grootste ketels, 2 potten, alsmede de
hiervoor vermelde ijmen.
Item legateren de testateuren aan het tweede kind van Gerrijt Hendericx,
genaamd Henderickjen Gerrijts, de zilveren kroes van de testateuren.
Nog geven zij testateuren na hun beider overlijden aan de armen van Wijhe
een obligatie van 200 Caroli gulden, met de rente van dien, zo die na de
dood van de testateuren verschenen en onbetaald mocht bevonden worden,
afkomstig van [heerkomende] van een obligatie van 1400 Caroli gulden
staande op de Vrouwe op den Gelder, aanvangende op Martini 1671.
Item geeft hij testateur nog aan de Armen van Wijhe zijn wollen kleren.
Tenslotte vermaken zij testateuren nog aan Gerrijt Hendericx en zijn
huisvrouw een zekere tiende, zoals zij testateuren deze van D. Haninck gekocht hebben, dit mits Gerrijt Hendericx aan de voorschreven erfgenamen
van de testateuren daarvoor uitkeert de somma van 1000 Caroli gulden; bij
verweigering zal in dat geval de voornoemde tiende door de voorschreven
erfgenamen van de testateuren geprofiteerd worden.
Verder stelt zij testatrice tot mede-erfgenamen van haar nalatenschap de 3
kinderen (Merrijtjen, Gerrijt en Arent Jacobs) van Jacob Gerrijts te
Winsem [= Windesheim], bij representatie volledig in plaats van hun
zaliger moeder Marrijtjen Aerents, en zij wil dat de voorschreven kinderen
zullen succederen, zoals hun moeder Marrijtjen zou hebben gedaan als deze
de sterfdag van haar testatrice zou hebben beleefd.
De testatrice wil mede dat de 3 kinderen [niet genoemd] van Engbert Esjes,
of diens kindskinderen [= kleinkinderen] bij representatie in plaats van
Egbert, in de nalatenschap van haar testatrice erven, gelijk mede de 3
kinderen van Marrijtjen Esjes op Everinckloo, of diens kindskinderen bij
representatie in plaats van Marrijtjen.
Tenslotte wil de testatrice dat de dochter (Annechjen) van Aeltjen Esjes,
uit haar testatrices nalatenschap zal hebben te profiteren en te genieten
een zodanige portie of gedeelte als één van de andere nichten of
nichtskinderen zal komen te genieten.

En verder stelt hij testateur hierbij ook aan tot zijn mede-erfgenamen van
zijn nalatenschap Trijntjen Everts op den Kleijnen Denseler of bij
vooroverlijden van deze bij representatie diens kinderen in haar plaats,
om als mede-erfgenamen ten volle in de nalatenschap van de testator te
erven en te profiteren; en ook zullen de kinderen [niet genoemd] van zijn
testateurs [vlek] [zuster] Anneken Hendericx als mede-erfgenamen erven en
succederen. De testateur wil dat deze kinderen een zodanige portie en
gedeelte zullen trekken en genieten, als de andere erfgenamen van hem
krijgen.

ORA Wijhe inv. 7

f53 - Wijhe, 19 jan 1681 - Joan van Laer, Richter tot Wijhe.
Keurnoten en gerichtsluiden Willem Gerritsz en Gerrit Hermsz.
[op een bezegelde brief].
Verschenen zijn Jan Thijssen Krul en zijn huisvrouw Assele Arents, zij
wordt hierbij geassisteerd door haar voornoemde eheman als haar momber,
alsmede Claes Thijssen [Swenkemaet] en zijn huisvrouw Jannechjen Teunissen, zij wordt mede geassisteerd door haar eheman als haar momber. Zij
verklaren dat zaliger Thijs Cornelisz Dijstelhoff, gewezen vader van de
mannen, heeft verkocht en hierbij verkoopt in een vaste verkoop aan de
vrouw en de erfgenamen van zaliger Jan Arents Sonnenberg de helft 3 morgen
land genaamd de Coeweijde, gelegen in het erve de Woert, waaruit dit land
verkocht is. De verkoop is met het oude en nieuwe toebehorende recht en de
gerechtigheid, raad en onraad. De koopsom is voldaan. Daar de genoemde 1
1/2 morgen van de koeweide naderhand ten deel is gevallen aan voornoemde
zijn zoon Jan Arentsz, met name Arent Janssen Sonnenbergh, die daarvan
(gelijk tot nog toe niet gepasseerd was) gerichtelijke en landcedelijke
opdracht heeft verzocht. De comparanten doen in het Gericht cessie,
transport en opdracht ten profijte van Arent Janssen Sonnenbergh en zijn
huisvrouw Willemtjen Hendrix, dit volgens het Landrecht van Overijssel.
(Op verzoek van de comparanten, dit omdat zij geen zegel gebruiken, tekent
en bevestigt zijn zegel Everh. Deutelius, dit naast de Richter).
f99 - Wijhe, 10 aug 1681 - Joan van Laer, Richter tot Wijhe.
Keurnoten en gerichtsluiden Jan Vervoort en Teunis Hendrix.
[op een bezegelde brief].
Verschenen zijn voor de tot deze zaak gesubstitueerde E. Deutelius, die
daarvan zijn "gicht" aan de Richter heeft gedaan, Arent Janssen
Sonnenbergh en zijn huisvrouw Willemtjen Hendrix, tutore marito. Zij
verklaren dat zij in een vaste erfkoop hebben verkocht en dit hierbij te
doen krachtens dezes aan de E. Dirck Rees, rentmeester van Baron de Laerne
en ... [leeg] zijn huisvrouw een jaarlijkse losrente van 25 Caroli gulden
vrij geld, zonder enige korting van lasten [zij doen verzegeling] uit hun
comparantens gerechte halfscheid [helft] van 3 morgen land genaamd de Koeweijde, gelegen in dit kerspel van Wijhe in de buurtschap Tongeren bij de
Woert, zoals dit door wijlen Jan Arentsz Sonnenbergh is aangekocht van
wijlen Thijs Cornelisz op den Dijstelhoff. De eerste verschijndag is 10
augustus 1682. De aflossing mag van de zijde van de renteverkopers geschieden met een kapitaal van 400 Caroli gulden, mits dit en half jaar
voor de verschijndag behoorlijk wordt aangekondigd.
Bovendien zijn gecompareerd Dries Janssen en Jan Janssen, broers van de
voornoemde renteverkopers. Zij stellen zich bij insufficientie van de
voorschreven halve koeweijde tot meerder en beter vestenis hun
comparantens twee derde parten van de katerstede genaamd den Wathoop,
gelegen in Tongeren, waarvan het andere derde part toebehoort aan Lucas
Janssen Bruijn.
(Naast de Richter tekent en zegelt E. Deutelius).

Kantlijn f99: 2 juli 1695 - V. Richter H. Roeck.
Keurnoten D. Cornelissen Dwars en Lamb. Issel.
Verschenen is de E. Derck Rees, rentmeester. Hij heeft van de 2 derde
parten uit den katerstede den Warthoop [Woerthoop] ingevolge deze verzegeling van 10 augustus 1681 door wijlen Arent Janssen Sonnenbergh en Willemtjen Hendrix, gewezen eheluiden, gevestet, afstand gedaan en hij doet
dit hierbij. Alzo is nu alleen gevestet op de Koeweide bij de Woert.
f286 - 23 feb 1686 - Verwalter Richter Herm. Roeck.
Keurnoten Egbert Gerrits en Gerrit Speckinck.
Verschenen is de WelGeb. Vrou Seina Elisabeth van Laer, weduwe Grubbe toe
Mennigeshave en Heemste, hierbij geassisteerd door de WelGeb. Hr. Wilh.
Bentinck tot Langeveltsloe en Hachtmeule, dit voor haar zelf en als
legitieme voogdesse van haar kinderen. Zij verklaart in een vaste erfkoop
verkocht te hebben, gelijk zij verkoopt krachtens dezes, aan Rutger
Janssen op den Dijstelhoof [Dijstelhoff] en Egbert Jansen op den Reetbergh
[Rietberg] één morgen weideland genaamd het Kleijne Farler [Verler],
uitgezonderd het zesde part daarvan, zoals dat Juffer van der Beeck toebehoort, gelegen in dit kerspel van Wijhe in de buurtschap Tongeren,
alsmede IJsselmuidens Lant, strekkende met het ene einde aan de Nieuwe Weteringe en met het andere einde aan het Groete Farler [Grote Verler], dit
met alle raad en onraad. De koopsom is aan de Vrou verkoopster voldaan, en
derhalve doet zij van het voorschreven land cessie, transport en opdracht
aan de kopers.
f313 - 16 jan 1687 - Verw. Richter H. Roeck.
Keurnoten Hendrik Wickelman en Jan Freriks.
Verschenen is Swaentien Gerrits, huisvrouw van Herm. Herms Weertmr.,
hierbij geassisteerd door Teunis Berents als haar momber. Zij maakt een
testament. Zij is ziek [krank] van lichaam, maar is haar verstand volledig
machtig.
Zij prelegateert aan haar nicht ...a Jacobs haar grote kast en haar kleren, linnen en wol, dat tot haar lijfdracht behoort, verder de helft van
de inboedel van het huis, levende have en 50 Caroli gulden aan geld.
Aan de armen alhier legateert zij 12 Caroli gulden.
De testatrice institueert en stelt tot haar universele erfgenamen haar
zuster Jennichjen Gerrits (getrouwd met Herm. Berents op Everinckloe), de
kinderen (Gerrit, Maria en Arent Jacobs) van haar broer Jacob Gerrits, de
zoon (Derck Hendrix) van haar zuster Aeltien Gerrits, de zoon (Gerrit
Hendrix) van haar zuster Evertien Gerrits en de zoon (Hermen Gerrits) van
haar broer Hermen Gerrits, om de na haar overlijden na te laten goederen
met elkaar lieflijk en vriendelijk quota quotis volgens het Landrecht te
delen.
f350 - 23 mrt 1688 - Verw. Richter Herm. Roeck.
Keurnoten Jan Schotel en Albert Jansse.
Gecompareerd zijn Gerrit Arents en Aeltien Berents, eheluiden, Jacob
Arents en Eeffse Berents, eheluiden, Jan Thijssen Krul, en Gerrit Jacobs
en Jenneken Jansen, eheluiden, tutoribus maritis, alsmede de rato caverende voor hun zuster en broer Maria en Arent Jacobs. Zij verklaren in een
vaste erfkoop verkocht te hebben, gelijk zij verkopen krachtens dezes, aan
Jan Jansen en Willemtjen [geen achternaam vermeld], eheluiden, een halve
morgen land, zoals deze is gelegen in de buurtschap Herxen in dit Gericht
van Wijhe, grenzende oostwaarts aan 't Swelckengraven, zuidwaarts aan
Tolar... [vlek] ... land, westwaarts aan Kuinden op ... [vlek] ... en
noordwaarts aan de Heer ... [vlek] ... Langeveltsloe zijn land. De verkoopprijs was 210 gulden, die de verkopers verklaren ontvangen te hebben;
derhalve doen zij volledig cessie, transport en overdracht van de
voorschreven halve morgen.

f351 - 29 mrt 1688 - Verwalter Richter Herm. Roeck.
Keurnoten Jan op Wengeloe en Jan Cuiper.
In het Gericht is verschenen Jan Thijssen. Hij heeft verzocht en
geobtineerd tot mombers over zijn onmondige kinderen (Maria, Jenneken,
Thijs, Cornelis, Arent en Hendrik Jansen), bij wijlen zijn huisvrouw
Asseltien Arents verwekt, Claes Thijssen en Albert Arents. Zij nemen deze
momberschap met handtasting aan.
Daarna is tussen de vader en de mombers geconvenieerd en overeengekomen,
dat de kinderen voor het moederlijke goed zullen krijgen en profiteren de
gerechte halfscheid van het huis en hof, dat thans door de vader wordt
gebruikt. De kinderen zullen met geen schuld en ... te doen hebben, dan
met een somma van 50 Caroli staande ten laste van Velt Jantien te
Deventer, welke die twee voornoemde dochters alleen zullen moeten betalen.
Bovendien zullen de 4 zonen krijgen 4 ducatons en de 2 voorschreven
dochter het linnen en de wol van de moeder, alsmede het zilverwerk. Verder
is bepaald [geconditioneerd] dat de vader het huis, hof en het land zal
bewonen zonder daarvan enige pacht te hoeven uitkeren binnen 4 jaar aan de
3 oudste kinderen en binnen 5 jaren aan de 3 jongste kinderen. Verder zal
hij de 3 jongste kinderen volgens staatsgelegenheid laten leren lezen en
schrijven, en hen bij zich houden tot zij 15 jaren oud zijn geworden en
ook eerder geen pacht trekken zo lang zij bij hem blijven wonen. Wanneer
één van de voornoemde kinderen mocht komen te overlijden zal diens
nalatenschap vervallen van het ene kind op het andere tot de dood van de
laatste toe.
f389 - 4 okt 1689 - Verw. Richter H. Roeck.
Keurnoten Lamb. Issel en Hend. Claessen.
Gecompareerd zijn Bartha en Warmolt Busch, met Joes. Herms als haar
momber. Zij verklaren een hypotheek van 300 Caroli gulden te hebben
verkregen van de diaconie te Winshem [Windesheim]. De rente is jaarlijks 5
procent en de eerste verschijndag is op Martini 1690. Zij verbinden
daarvoor hun personen en goederen, in het bijzonder hun huis en hof, dat
thans door hun wordt bewoond, gelegen alhier in het dorp Wijhe, met zijn
raad en onraad, recht en gerechtigheid.
(Op verzoek van de comparanten tekent en zegelt voor hen de Onderscholtes
D. Vervoert).
Kantlijn f389: ... [vlek] ... 1735.
... [het eerste deel op f389 is één vlek en verdwenen] ...
Kantlijn f390: ... 1732 incluis, cederende aan de voornoemde HoogWelGeb.
Heer deze cessie. Dit kapitaal, zo de Hr. van den Gelder bekrachtigt, mag
ten prothocolle geroieerd worden.
Actum Zwol, 30 november 1732.
[Getekend:] Jacobus Wijnoldi, predikant te Windesheim, en de leden van de
kerkeraad van Windesheim: Egbert Derks Nijentap, Jan Sijgers, Lubbert
Nackman. Lubbert Driessen, H is het merk van Swier Jansen Dijsselhoff.
De akte wordt ten prothocolle geroieerd.
f398 - Actum Wijhe, 7 mei 1691 - Herman Roeck, Verwalter Scholtes tot
Wijhe.
Keurnoten en gerichtsluiden Gerrit Corneliss en Herm. Derx.
Gecompareerd zijn Herm. Berents op Everinckloe, Herm. [!] Berents op den
Santcamp en Maria Berents / volle broers en zuster /, zij Maria Berents
wordt hierbij geassisteerd door Derck Dunnen als haar momber. Zij maken
een testament.
Harm Berents op Everinckloe, gaande en staande en gezond van lichaam,
institueert indien hij als eerst aflijvig mocht worden uit zonderlinge
affectie en genegenheid zijn broer Herman Berents op den Santcamp en zijn
zuster Maria Berents voornoemd om zijn nalatenschap / uitgezonderd voor zo
veel zijn vrouw Jenneken Gerrits uit kracht van commune [gemeenschap] bij
het ingaan van het huwelijk daartoe is gerechtigd / zo van ouderlijk
versterf, als het aangestorven goed van wijlen zijn broer Rickelt Berents,
en dit als zijn broer Herm. Berents op den Santcamp en zijn zuster Maria

Berents voornoemd zijn sterfdag beleven, onder hun tweeën alleen te verdelen, zonder dat zijn vrouw of haar [hun] kinderen daarvan iets zullen profiteren, en in cas bovengenoemde Herm. Berents op den Santcamp en Maria
Berents, beiden zonder wettige lijfserven voor hem testator mochten komen
te overlijden, in zo'n geval institueert hij tot zijn universele erfgenamen de kinderen van zijn zuster Mechtelt op de Baveler.
Daarna heeft Hermen Berents op den Santcamp (hij is ziek van lichaam, maar
hij is zijn verstand volledig machtig, mede reciproce in het geval hij als
eerste aflijvig wordt uit zonderlinge toegenegenheid, institueert tot zijn
universele erfgenamen zijn broer Herm. Berents op Everinckloe en zijn
zuster Maria Berents voornoemd om zijn nalatenschap, zo van ouderlijk
versterf als aangestorven goed van wijlen zijn broer Rickelt Berents onder
hun tweeën, of één alleen zijn sterfdag belevende, te erven, in cas
bovengenoemde Herm. Berents op Everinckloe en Maria Berents, beiden zonder
wettige lijfserven voor de testator mochten komen te overlijden, in zo'n
geval institueert hij tot zijn universele erfgenamen de kinderen van zijn
zuster Mechtelt op de Baveler. Het is mede de testator zijn uiterste dat
de vrouw van zijn broer Herm. Berents of haar [hun] kinderen van zijn nalatenschap niets zullen profiteren.
Mede heeft Maria Berents, gaande en staande en gezond van lichaam, in het
geval zij als eerste aflijvig wordt uit zonderlinge affectie en
genegenheid institueert tot universele erfgenamen van haar gehele
nalatenschap haar broer Herm. Berents op Everinckloe en haar broer Herm.
Berents op de Santcamp om deze met elkaar vriendelijk te delen en na dode
van dezelve, zonder wettige lijfserven na te laten haar zuster Mechteld
Bavelers kinderen. Het is mede testatrices haar uiterste wil dat de vrouw
van haar broer Herm. Berents of haar [hun] kinderen van haar nalatenschap
niets zullen profiteren.
Verder geven en legateren de testateur en de testatrice aan de Armen
alhier een ieder 13 Caroli gulden om door hun erfgenamen uit het gereedste
van hun goederen uitgekeerd te worden.
(Naast de Scholtus tekent en zegelt op verzoek van de testateur en de
testatrice Henricus Deutelius, custos [koster]).
f587 - Actum Wijhe, ... juli 1696 - Lamb. Isel, Verw. Scholtes van
Wijhe.
Keurnoten de Hr. L. Wijntjes en Marten ten [vlek]...des
Gecompareerd is de Onderscholtes Gerrit Vervoort, als gevolmachtigde van
de Hr. burgemeester Pet. van Sittert en Joan de Wilde, als provisoren van
het St. Jurriens Gasthuis binnen Deventer (volgens procuratie de dato 22
juni 1696 voor Schepenen en Raad van de stad Deventer gepasseerd). Hij
heeft uit naam van zijn voornoemde Heren principalen in de voorverhaalde
kwaliteit aan Rutger Jansen op den Dijstelhoff en zijn huisvrouw Grietien
Arents gecedeerd, getransporteerd en overgedragen, en dit doende krachtens
dezes, een zeker stuk land genaamd den St. Jurriens Esch, gelegen in de
buurtschap Wegterholt in het kerspel Wijhe aan de Bremmeler Strate, met
zijn recht en gerechtigheid.
(Naast de Scholtes tekent en zegelt de transportant).
f592 - 1 okt 1696 - V. Richter Lamb. Isel.
Keurnoten de Hr. Herm. Buis en Lamb. Meier.
Verschenen is Grietien Arents op den Dijstelhof, geassisteerd door
Balthasar Derx als haar momber. Zij heeft tot mombers over haar 8
onmondige kinderen (Megtelt, Jannigien, Aeltien, Jan Arent, Hendrik,
Gerrit, Swaene en Willem Rutgers), bij wijlen Rutger Jansen in het
huwelijk verwekt, verzocht en verkregen Jan Jansen op d' Haar en Jacob
Arents op den Lugtenbergh. Zij nemen de momberschap met handtasting in
edesplaats aan.
Vervolgens is tussen de moeder en de voornoemde mombers geconvenieerd en
versproken, dat de voornoemde pupillen voor het vaderlijk goed naast de
linnen en wollen kleren van de vader zullen krijgen het halve eigendom in
den Esch, zijnde ongeveer 3 morgen [land] [of] 480 Caroli gulden eens, de
4 dochters krijgen voor een uitzet een bed of daarvoor 40 Caroli gulden,

de zoons ieder een veulen of ... [vlek] ..., verder krijgen de kinderen
tesamen 56 ellen doek, en ieder kind een kist of 6 gulden.
Waartegen de moeder behoudt het bezit en eigendom van alle paarden,
beesten en ander vee, het bouwgereedschap, het [verdere] linnen en de wol,
rack en ree en ander huisraad, het zaad in de berg en in het huis, alsmede
"d anderhalf vierendeel morgen" in de Cuinder, mits zij de schulden van de
boedel tot dato dezes gemaakt tot haar laste neemt. De moeder zal de
beloofde 480 gulden voor ieder kind quota houden totdat dezelve 18 jaren
oud zijn, en zij belooft daarna daarover 5 procent rente te betalen. De
moeder zal deze pupillen in kost en kleren onderhouden tot hun 18e jaar,
en hen ondertussen laten leren lezen en schrijven. Bij overlijden van een
kind gaat diens erfdeel naar de andere kinderen; als alle kinderen
overlijden erft de moeder.
Kantlijn f592: 3 nov 1698 - Richter L. Isel.
Keurnoten Eus. Voet en Nic. Wildeman.
Het Gericht benoemt tot momber in plaats van Jacob Arents, die is
overleden, Claas Alberts. Deze neemt de momberschap aan.
f662 - 30 mrt 1699 - V. Richter Lamb. Isel.
Keurnoten Lamb. Meier en Jan Frerix.
Verschenen is Hendrik Gerrits op den Dijstelhof. Hij heeft tot mombers
over zijn onmondig kind (Rutger Hendrix), bij wijlen Grietien Arents in
het huwelijk verwekt, gesteld Willem Gerrits en Claas Alberts. Zij nemen
deze momberschap met handtasting in edesplaats aan.
Vervolgens is tussen de vader en deze mombers, alsmede met de mombers over
de voorkinderen (Megtelt, Jennichien, Aaltien, Jan, Gerrit, Hendrik en
Willem Rutgers) van Grietien Arents is geconvenieerd. en overeengekomen,
dat het kind Rutger Henrix voornoemd voor zijn moeders goed zal krijgen 30
Caroli gulden en de grootste gouden ring. Waartegen de voorschreven voorkinderen zullen genieten al de kleren van hun moeder, 2 gouden ringen, het
zilverwerk, 2 boeken met zilveren krappen en een zilveren oorijzer. Verder
krijgen de voorkinderen en dit laatste kind nog tesamen 570 Caroli gulden,
hoofdelijk te delen; het geld verblijft tot mei 1700 bij de vader zonder
rente, daarna is de rente 5 procent. De vader behoudt in eigendom de helft
van 3 morgen [land] genaamd den Esch, het huisraad, het bouwgereedschap,
de paarden en beesten, en het zaadgewas, en alle verdere rack en ree op de
plaats; verder neemt de vader alle in en uitgaande schulden tot zijn last.
Het voornoemde kapitaal en de interest blijven gevestigd op de
voorschreven Es. De vader zal de voorkinderen een jaar in kost en kleren
houden en het laatste kind laten leren lezen en schrijven. De goederen
zullen van het ene kind op het andere erven en versterven.

ORA Wijhe inv. 8
f31 - 21 juli 1701 - Lamb. Isel, Verwalter Scholtes van Wihe.
Keurnoten Henrick [vlek] Henrix en Hermen ... [vlek].
Verschenen zijn Egbert Jansen Rietberg en Gerr... ... [vlek], ehelieden,
tutore marito. Zij zijn 300 gulden schuldig aan Jan Jansen Haarman en
Claas Albers, in hun kwaliteit van mombers van de kinderen van zal. Rutger
Jansen Distelhof en Grietien Arents. De rente is 3 gulden en 15 stuiver
van iedere 100 gulden en de eerste verschijndag 1 mei 1702. Onderpand is 2
morgen land in de Rietberg, genaamd de Huisstede, gelegen in de buurtschap
Tongeren.

ORA Wijhe inv. 9

f36 - 1 dec 1702 - Bij afwezigheid [in absentie] van Johan Hermen van
Hemert als Gesubst. Richter Gerrit Vervoort.
Keurnoten Jan Vrericks op Everincloo en Engbert Roosendal.
Lambert Jansen en Grietjen Fransen, ehelieden, verkrijgen een hypotheek
van 450 gulden van Jan Jansen op Aenhem [Anhem], zwager en broer van de
comparanten, en Hendrickjen Jansen, zijn huisvrouw. Onderpand is de
erfenis van de zaliger moeder van de comparant.
f207 - 18 mrt 1708 - Richter Johan Herm. van Hemert.
Keurnoten Gerrit Lucassen en Rijkelt van Ceulen.
Kornelis Jansen en zijn huisvrouw Fennechien Jansen verkrijgen een
hypotheek van 80 gulden van de Gereformeerde Kerk alhier. Onderpand is hun
huisje bij de IJsseldijk.
f207 - Actum Wijhe, 18 mrt 1708 - Richter Johan Herm. van Hemert.
Keurnoten Gerrit Lucassen en Rijkelt van Ceulen.
Verschenen zijn Balster Derks van Wijnvoorden en Jan op Wengelo, Gerrit
Maten en Albert Grijpmoet, als huidige diaconen [diakenen] en ambtbezorgers van de Gereformeerde Kerk alhier. Voor 80 gulden transporteren zij
aan Kornelis Jansen en diens echtgenote Fennechien Jansen een huisje, dat
het laatst door de weduwe van Berent Beuir in eigendom werd gebruikt, en
dat gelegen is in het kerkdorp Wijhe aan de IJsseldijk. De overdracht is
met het recht en de gerechtigheid, raad en onraad, zijnde vrij
"eigentlijk" en onbezwaard met enige renten of uitgangen, Heerenlasten en
schattingen daarvan uitgezonderd.
f220 - 23 apr 1708 - Richter Johan Herm. van Hemert.
Keurnoten Rijkelt van Ceulen en Albert Jansen.
Het Gerichte heeft in plaats van de overleden mombers over de onmondige
kinderen van wijlen Rutger Jansen Dijsselhoft en Grietjen Arents, benoemd
Balthasar Derks en Jan Hendriks op den Groten Denselaar.
f257 - Actum Wijhe, 1 aug 1709 - Johan Hermen van Hemert tot den
Kritenberg, Richter tot Wijhe.
Keurnoten Jannes Crouwel en Hendrik Gerrits Dijstelhoft.
Verschenen zijn de E. Antonij Rietberg en Hendrik Rietberg, voor hun zelf,
alsmede de E. Evert Rietberg (gemeensman van de stad Zwolle) en Gerrit
Dwars, in hun kwaliteit als mombers van Woltien Rietbergs, onmondige
dochter van wijlen Hermen Rietberg en Willemtje van Marle, en verder nog
Hendrik Wolters Schaasbergh, als last hebbende van Egbert Rietberg en
diens huisvrouw Hendrikjen Schaasbergs, waarvoor uitdrukkelijk de rato
caverende. De comparanten tesamen en ieder in het bijzonder en ieder in
zijn kwaliteit verklaren voor een voldane koopsom te hebben verkocht en
hierbij te transporteren en over te dragen aan de E. Gerrit Dwars en diens
huisvrouw [niet genoemd] voor de halfscheid, en aan zijn [desselfs] zuster
Willemtjen van Besten, weduwe van Cornelis Dwars, de andere halfscheid van
ongeveer één morgen zaailand, genaamd Lange Mamus Lant, gelegen in dit
Gericht in de buurtschap Herxen. Het is een allodiaal goed, vrij van
Heerenlasten en schattingen, alsmede van alle opliggende renten en
uitgangen, het is ten dele tiendevrij en ten dele tiendeplichtig, en
belast met een ongeveer 2 à 3 halve roeden gemeenschappelijke [gemene] en
onverdeelde weteringe, gelegen omtrent het Grote Schippers Huis.
(Daar de comparanten zelf geen zegel gebruiken, wordt op hun verzoek
gezegeld met het zegel van de custos Henricus Deutelius).
f257 - Wijhe, 1 aug 1709 - Richter Johan Hermen van Hemert.
Keurnoten Jannes Crouwel en Jan Willems Broese.
Hendrik Gerrits op den Dijstelhof verkrijgt tot mombers over zijn 5
onmondige kinderen (Rotger, Hermen, Grietjen, Anna en Jennechien
Hendriks), bij wijlen zijn huisvrouw Geesjen Herms wettelijk verwekt, hun

ooms Willem Gerrits op Tongeren en Rutger Herms, wonende in Heino. Zij
nemen de momberschap met handtasting aan.
Tussen de vader en de mombers is geconvenieerd, dat de kinderen voor hun
moederlijk goed zullen genieten de halfscheid van 3 morgen land, genaamd
den Es, gelegen in de buurtschap Wegterholt, het linnen en de wol, die tot
de lijfdracht van de moeder hebben behoord, 2 zilveren lepels, 2 gouden
ringen en 2 zilveren kettingtjes, zoals die reeds door de vader aan de
mombers zijn uitgekeerd en door hen aan de kinderen zijn verdeeld. De
zoons zullen bovendien ieder genieten 20 Caroli gulden en de dochters
ieder een bed met toebehoren. De kinderen zullen de opkomsten van het
voornoemde land genieten als zij 10 jaar zijn geworden, en als zij 20 jaar
zijn geworden zal aan hen de 20 gulden en het bed met toebehoren
uitgereikt worden. De vader zal hen inmiddels laten leren lezen en
schrijven. Indien een of meer van de kinderen voor hun mondige jaren
zonder wettige kinderen of testamentaire dispositie komt te overlijden,
dan zal diens nalatenschap erven en versterven van het ene kind op het andere.
ORA Wijhe inv. 10
f122 - 6 jan 1717 - Richter Johan Hermen van Hemert.
Keurnoten Teunis Bilman en Teunis op den Vos.
Verschenen is de HoogWelGeb. Hr. Hendrik Adolph Bentink toe Bevervoorde,
als gevolmachtigde van zijn gemalin Vrouw Megtelt Anna van Welvelde
(volgens procuratie te Raalte d.d. 26 december 1716). Hij transporteert
aan Jan Lamberts Everinclo en diens huisvrouw Janna Jansen de achterste
kamp van het Kamphuis Lant, groot 4 morgen, gelegen in het Broek.
f364 - 20 dec 1720 - Richter Johan Hermen van Hemert.
Keurnoten Hendrik Jansen en Gerrit Herms Kelderman.
Jan Lamberts Everinclo en Janna Jansen, ehelieden, transporteren aan Jan
Thijssen en Derk Jansen samen de halfscheid, en aan Willem Westerkamp 1
1/2 morgen, en aan Gerrit Gerrits een halve morgen, van totaal 4 morgen
land, genaamd het Camphuis, zoals de comparanten van de Hr. Bentink tot
Bevenvoorde hebben aangekocht.
f348 - 30 aug 1720 - Gesubst. Richter Henricus Deutelius.
Keurnoten Everhardus Deutelius en Jan Jansen.
Verschenen is Fennechien Jansen, weduwe van Kornelis Jansen Dijstelhof.
Tot mombers over haar 4 onmondige kinderen (Jan, Willem, Asseltien en
Gerrit Kornelis Dijstelhof) van wijlen haar eheman Kornelis Jansen
Dijstelhof, worden benoemd hun oom Tijs Jansen Dijstelhof, en Willem
Jansen Juk. De moeder doet erfuiting en bewijst voor het vaders goed aan
haar kinderen tesamen 30 Caroli gulden, alsmede het linnen, wol en enige
zilveren sieraden van de vader. De moeder onderhoudt de kinderen en laat
hen leren lezen en schrijven, en de dochter ook het naaien. De moeder
behoudt de gerede en ongerede goederen, met de lasten daarop.

ORA Wijhe inv. 11

f26 - 19 feb 1723 - Richter Johan Hermen van Hemert.
Keurnoten Jan Gerrits en Jannes Hendriks.
Verschenen is Wolter op de Hoeve, die verklaart het koren en zaadgraan
over te dragen aan Willem op Tongeren, Hendrik Dijsselhof en Rutger Herms
Neurink; dit nadat zij zich borg hebben gesteld. Dit voor betaling van de
contributie, etc., over 1720, 1721 en 1722, die hij schuldig is aan de
Ontvanger van Wijhe.

f60 - 20 nov 1723 - Richter Johan Hermen van Hemert.
Keurnoten Berent Bouwmeester en Jannes Hendriks.
Verschenen is Arent Jansen Dijsselhof, weduwnaar van Aaltien Teunis. Tot
mombers over haar minderjarige kinderen (Jan, Assele en Catharina Arents)
worden benoemd Hermen Kleibrink en Jannes Valk.
ORA Wijhe inv. 12
f269 - Actum binnen Wijhe op den Huize Kritenberg, 26 nov 1736 - Johan
Hermen van Hemert toe den Kritenberg, Richter toe Wijhe.
Keurnoten de Heer Johan Willem van Hemert en Hendrik Jacobs.
Verschenen zijn Hermen Hendriks van den Dijsselhoff, Gerrit Lamberts
Bishorst en zijn vrouw Annigjen Hendriks, alsmede Willem Teunissen en zijn
vrouw Jennigjen Hendriks. Zij transporteren aan Maria Jansen, weduwe van
Hendrik Dijsselhoff en haar 3 kinderen [niet genoemd], de helft van de St.
Jorien-Esch [St. Joris-Esch], gelegen in Wegterholt onder Wijhe, en thans
gepacht door Egbert op Dijsselhoffs-Esch. Het is een allodiaal goed, vrij
van alle uitgangen en opleggende renten, uitgezonderd Heeren lasten en
schattingen.
(Getekend wordt door de Richter en Willem Teunissen, en door de zoon
Reinder Willem van Hemert van de Richter op verzoek van alle andere
comparanten, en gezegeld met het zegel van de Richter en zijn zoon voor
alle comparanten, omdat zij geen zegel gebruiken).
f582 - Wijhe, 5 feb 1744 - Richter Johan Hermen van Hemert.
Keurnoten Claas op het Gans-Eij en Gerrit Cornelissen.
In het Gericht is verschenen is Janna Teunissen, weduwe van Willem
Hendriks op Dijsselhoffs Es. Zij heeft tot mombers verzocht en geobtineerd
over haar onmondig kind Catharina Willems, bij wijlen haar bovengenoemde
eheman in echte verwekt, Engbert op den Es en Henricus Kleijbrink. Beiden
zijn in het Gericht verschenen en hebben deze momberschap door handtasting
in edesplaats aangenomen, dit onder verband van hun personen en goederen
als volgens het recht.
Vervolgens is tussen de moeder en de mombers geconvenieerd en versproken,
dat dit kind voor haar vaders goed zal trekken en genieten: ten eerste een
obligatie van 270 Caroli gulden, met het lopende jaar rente daarvan, ten
laste van Hendrik Glintman en zijn huisvrouw Aeltjen Rietbergs; deze
hypotheek is reeds opgezegd en moet op 2 augustus 1744 zijn afgelost.
Echter als deze onvermoedelijk niet mocht woerden afgelost, dan neemt de
moeder in zo'n geval aan, dit kapitaal met één jaar interest aan dit haar
kind te zullen betalen, mits dat in zo'n geval de bovengenoemde obligatie
tot haar profijt blijft. Verder zal dit kind genieten een bed met zijn
toebehoren of in plaats daarvan 40 Caroli gulden, alsmede 2 stukken wit
gebleekt vlassen doek, 6 servetten, 2 tafellakens, 2 breeddoekse hemden, 2
witte vlassen schorteldoeken, 2 zilveren lepels, de zilveren knopen van
een borstrok van de vader, een bijbel met zilveren krappen en een kist. De
moeder zal dit kind in kost, drank, kleren en huisvesting onderhouden en
verplegen totdat zij de ouderdom van 20 jaar heeft bereikt en deze
inmiddels laten leren lezen en schrijven tot nooddruft, almede het linnen
naaien laten leren. Tot welke tijd, of totdat het kind eerder komt te
trouwen of te dienen, zal de moeder de interest van het voorschreven
kapitaal genieten. Waartegen de moeder eeuwig en erfelijk zal behouden al
de andere goederen van de boedel, actien, renten en credieten, geen
uitgezonderd, mits zij ook draagt alle schulden en lasten, waarmee deze
boedel is bezwaard, en haar kind daarvan vrijen en schadeloos houden.
Kantlijn f582: 31 aug 1762 - Verw. Scholtus Bannier.
Keurnoten Gerh. Jellis Brender à Brandis en Lamb. Bannier.
Verschenen is Catrina Willems, meerderjarige dochter van wijlen Hendr.
Willems op Diesselhoffs, geassisteerd door haar stiefvader [niet genoemd]
als haar momber. Zij bedankt haar momber voor de goede administratie. Zij
heeft haar vaderlijk bewijs ontvangen.

ORA Wijhe inv. 1 [later ingevoegd, mogelijk van belang bij Everincklo]
f166 - Actum Wije, 24 juli 1617 - Frederick van Vilsteren, Schults tho Wije.
Keurnoten en gerichtsluiden Arent Hermsen en Roloff Gerrijtz.

ORA Wijhe inv. 2 [later ingevoegd, mogelijk van belang bij Everincklo]
f36 - 7 okt 1619 - Frederick van Vilsteren, Schults tho Wije.
Keurnoten [niet vermeld].
Op 7 oktober 1619 is door tussenspraak van Adam van Nahuis en Henderick
Janssen een magescheid gehouden, "verdraegen" en gemaakt tussen de weduwe
van zaliger Herman Willemsen op den Wellenberch genoemd Henricxijen Arentz
ter ener zijde, en de nagelaten kinderen van zaliger Herman Willemsen bij
de voorschreven weduwe geprocureerd ter andere zijde. Dit op de wijze
[dergestalt] dat de weduwe haar oudste zoon genoemd Arent Hermsen
"inerigtt alle rackscheit, rietschap", paarden, beesten, bergen, zaad en
zaadgewas, niets in het klein of het groot uitgezonderd, "beholtelick" dat
de weduwe voor haar zal behouden de kist, met een "sitten", linnen, wol,
tinnen en twee potten, een grote en een kleine. Daarvoor [des fall] zal
Arent voorschreven aan de moeder betalen de somma van 300 daalders, de
daalder tot 30 stuiver het stuk gerekend, en hij zal die betalen in twee
termijnen, waarvan de eerste termijn te weten 200 daalders "geriede"
betaald moet [sollen] worden, en de laatste termijn 6 jaar lang zal
blijven staan, "ende so veer het tendes die ses jaren niet betaelt en
wordt", zullen Arent of zijn erfgenamen die dan verrenten.
Bovendien zal Arent voorschreven schuldig en gehouden zijn de moeder 2
jaren "stede en vaste tho onderholden, een achtendeell botteren". Verder
zal Arent voorschreven nog aan zijn broers en zusters, te weten Willem,
Warner, en Griete, elk in het zijne voor hun vaders goed geven de somma
van 100 keizers gulden, en de zuster genoemd Joest 60 van dezelfde guldens. Bovendien zullen Willem en Warner, als zij tot hun huwelijkse jaren
komen, elk krijgen [hebben] een "eenwinter" beest. Tenslotte is veraccordeerd dat de jongste zuster voornoemd haar penningen zal ontvangen
als zij tot haar "vijften" jaren gekomen is, en als de penningen dan niet
betaald worden, dan moeten deze met een behoorlijke rente verrent worden
totdat zij tot haar huwbare [hijlickbaer] jaren is gekomen. Bovendien zal
zij eens voor al vooruit ontvangen de somma van 12 daalder, met een
"eenwinter" beest. Waarmee de partijen ten beiden zijden vriendelijk zijn
"verdraegen".
(In waarheid oorkonde hebben de partijen in het bijzijn van hun neef Hendrick Egberts aan het Gericht verzocht dit te willen verzegelen, hetwelk
de Schults van gerichtswege niet heeft kunnen weigeren, en hij heeft zijn
zegel hier onder aan deze magescheid gehangen en met eigen hand
ondertekend, en tot meerder vestenis van alle voorschreven punten hebben
de partijen de Ed. Gerhart Marthens verzocht dit mee te willen verzegelen,
hetwelk hij gedaan heeft).

ORA Wijhe inv. 6
f493 - Actum Wijhe, 22 aug 1679 - Joan van Laer, Richter tot Wijhe.
Keurnoten en gerichtsluiden Joannes Herms en Jacob Arents op Swervelt.
[op een open bezegelde brief].Voor de geauthoriseerde en gesubstitueerde
gerichtschrijver Everh. Deutelius, die zijn "gicht" daarvan gedaan heeft
aan de Richter, zijn verschenen op den huijse Hogebeeck in het Wijher
kerspel Willem Hendrix [Hoogebeek] en zijn huisvrouw Hendrickjen Assjes,
zij wordt hierbij geassisteerd door Jannes Hermensz als haar momber. Hij
is gezond, staande en gaande, zij is enigszins zwak en zij ligt te bed,
maar beiden zijn hun verstand volledig machtig. Zij maken een testament.

Zij bevelen na hun dood hun zielen in de barmhartige handen van God en hun
lichamen aan de aarde. Daarna approberen en ratificeren zij hun beider
vorige besloten testament, in het jaar 1664 opgericht, en zij willen dat
dit wordt nagekomen voor zover dit hierbij niet veranderd wordt.
De testateuren maken uit zonderlinge liefde en affectie de een de ander
reciproce de lijftucht van hun gehele nalatenschap en alle goederen, geen
uitgezonderd, om door de langstlevende volgens het lijftuchtrecht gebruikt
en genoten te worden.
De testateuren geven aan de 3 kinderen (Jannechjen, Henrina en Jannes Gerrits) van Gerrit Hendrix en Hendrickjen Eijlarts elk 50 Caroli gulden,
makende tesamen 150 Caroli gulden, waartegen de op één na oudste
(Hendrickjen Gerrits) zal krijgen de zilveren kroes met 2 zilveren lepels.
Verder geven de testateuren nog aan de 4 genoemde kinderen van Gerrit
Hendrix en Hendrickjen Eijlerts één morgen land in 't Seckdoorn, gelegen
in het kerspel Zwolle in de buurtschap Zuijthem, vulgo genaamd Bestevaers
Landt.
De testateuren geven in erfelijk eigendom aan Gerrit Hendrix en zijn
huisvrouw Hendrickjen Eijlart een zekere tiende, zoals zij die van zaliger
Dr. Hamminck hebben aangekocht, mits zij daarvoor uitkeren aan de
erfgenamen van de testateuren een somma van 1000 Caroli gulden.
De testator wil dat zijn zuster Annechjen Hendrix haar quota van de
erfenis met haar kinderen (Hendrikjen, Dirck en Aeltjen Eijlerts) egaal in
capita zullen delen.
De testatrice wil dat haar neven en nichten (Annechjen Everts, Hendrickjen, Marichjen en Assele Arents, Assjen, Engbert en Driessjen
Egberts) van haar zusters en broer Aeltjen, Marichjen en Egbert Assjes
even na, of gelijk in haar erfenis wezen, in capita of hoofd voor hoofd;
en bij eerder overlijden [aflijvigheid] van één van deze neven en nichten
zullen hun kinderen succederen bij representatie in plaats van hun ouders.
Tenslotte geven de testateuren na hun beider overlijden aan de armen van
Wijhe een obligatie van 200 Caroli gulden, met de rente daarvan zoals die
na het overlijden van de testateuren verschenen en betaald mocht worden
bevonden, afkomstig [herkomende] van een obligatie van 400 Caroli gulden,
staande op de Vrou van de Gelder, aanvangende op Martini 1671.
Verder geeft de testator nog aan de armen te Wijhe zijn wollen kleren.
Mocht het gebeuren dat enige van deze erfgenamen niet tevreden zijn, "maar
ter contrarie deselve in het geheel of ten dele sochten te infringeren",
dan zullen die onwilligen ten enenmale van de gehele nalatenschap van hun
testateuren worden onterfd.
(Op verzoek van de testateuren tekent en zegelt Everhardus Deutelius, dit
naast de Richter).
ORA Wijhe inv. 6/ 493 22-08-1679
Willem Hendricks op Hoogebeecke en Hendrickjen Assjes maken een testament[de
vorige was in 1664], welke wordt opgemaakt op huize Hoogebeecke. Hij is gezond,
gaande en staande en zij is ziek en ligt te bed, beiden hun verstand volledig
machtig. Hendrick Assjes heeft als momber Jannes Hermmensz.
In de verdeling worden de volgende personen genoemd:
- 3 kinderen van Gerrit Hendricks [op Hoogebeecke] en Hendrickjen Eijlarts
Jannichjen Gerrits, Hendrica Gerrits en Jannes Gerrits
- 4 kinderen van Gerrit Hendricks [op Hoogebeecke] en Hendrickjen Eijlarts
een morgen land in Seckdoorn onder Zwolle
- Hendrickje Gerrits [wordt extra genoemd, zie hiervoor]
- zijn zuster Annechjen Hendrix met haar kinderen Hendrikje Eijlerts, Dirck
Eilerts en Aeltjen Eilerts.
- de dochter van haar zuster Aeltjen Assjes, genaamd Annechien Everts.
- de 3 kinderen van haar zuster Marichjen Assjes, genaamd Hendrickjen Arents,
Marichjen Arents en Assele Arents.
- de 3 kinderen van haar broer Egberts Assjes, genaamd Assjen Egberts,
Engbert Egberts en Driessjen Egberts.
Opvallend in deze akte is dat er in 1e instantie gesproken over 3 kinderen van

Gerrt Hendricks [op Hoogebeecke] en Hendrickjen Eijlarts en later over 4
kinderen van dit paar. Waarschijnlijk is dit een fout in de akte.
Ja[e]nnechjen Gerrits is de oudste dochter van het paar, zij zal later op
erve Hoogebeecke blijven en later huwen met Hendrick Berents [op Hoogebeecke],
de man waaraan we ons y-chromosoom te danken hebben. Beiden dus 3-voudige
voorouders
Ja[e]nnechjen Gerrits is als oudste dochter geboren ± 1669, zij behoorde in de
akte van 31-12-1671 ook al tot de 3 kinderen van haar ouders.
Hendrickjen/ Hendrica Gerrits is denk dezelfde persoon, zij wordt in beide
aktes als 2e kind genoemd. In het doopboek van NG Wijhe wordt zij genoemd
07-05-1671 – Hendrickjen vader Gerrit op de Hoogebeecke. In de akte van 31-121671 is zij dus ruim een half jaar oud. Overigens kan ook de 1e Hendrickje jong
zijn overleden, als later < 1679 opnieuw een Hendrickje geboren wordt.
Hendrickjen/ Hendrica Gerrits zal later huwen Jan van Denter.
Jannes Gerrits is het 3e kind van het paar. Hij is als volgt gedoopt:
16-03-1679 – Jannes vader Gerrit op Hoogebeecke. In deze akte is hij 5 maanden
oud. Dit betekent dat er van de 3 kinderen uit de akte van 31-12-1671 in ieder
geval 1 [of mogelijk meerdere] jong is [zijn] overleden.
Niet in beide aktes genoemd is Maria Gerrits, die later zal huwen Arent
Herms Weulink. Zij zal na deze datum geboren zijn. In het doopboek van NG Wijhe
van < 1700 zitten nogal hiaten, hierdoor zijn veelkinderen, die geboren in zijn
in deze periode, moeilijk te herleiden. Bij de akte van 31-12-1671 heb ik
vermeld dat Gerrit Hendricks [op Hoogebeecke] en Hendrickjen Eijlarts ± 1670
gehuwd zijn, dit zal waarschijnlijk een paar jaar eerder zijn geweest; ± 1668.

* Via de e-mail van Ria van Bessen:
Zwolle RA001-009 Recognitien f134-f135-f136 dd.28-09-1688
Erschenen Asjen Engberts, Jacob Arents als momber over Jacob Gerrits kinderen,
Driesjen Egberts weduwe van Roebert Jansen, Jan Tijssen Krull, Lubbert Derx
getrouwd aan de weduwe van Engbert Engberts (doch deze den 28 uit de stad
zijnde, is eerst den 29 Sept. gecompareerd) D. van Rijssen als volmr. van Asjen
Jans opde Linthorst, als momber over Annichjen Evers, dochter van Evert Rotgers
op't Hoge, blijkende bij procuratie dd.09-09-1682 alhier gepasseerd, en dan nog
Herman Hendriks van Heerde Burgermr. tot Wilsum en Jurrien Jansen Backer
armenvoogd aldaar, voor de portie van Jan Arents, als tegenwoordig van de
armenkamer van Wilsum wordende onderhouden, tezamen onder hun zevenen uitmakende
de erfgenamen van Hendrikjen Asjes zal. gewezen huisvrouwe van Willem opde
Hogebeke, en bekenden op heden en nog enige reizen van tevoren, waarvan nog een
quitantie van 50 gl. door D. van Rijssen gepasseerd, onder de Onderscholtis
Vervoort is berustende, die hiermede gecasseerd wordt, van de Heer Gerhard van
Laer tot Honlo en Barlo ontvangen te hebben tezamen een somma van 484 gl. 5 st.
en daarmede van alzodane obligatien, de eerste ad 500 gl. kapitaal, gedateerd
1638 op St.Marten gepasseerd ten profijte van Willem opde Hogebeke en Hendrikjen
zijn huisvrouw, de tweede ad 200 gl. kapitaal op Vastelavond, ten profijte van
Willem opde Hogebeke en de derde ook van 200 gl. ten profijte van dezelve op
St.Marten 1671, comparanten in hun qualiteit van de erfgenamen van wijlen vrouw
Seine vander Beek weduwe Laers toe den Gelder competerende, voor het derde part
van gemelde Hr. Laer tot Honlo, zo van kapitaal als interesse tot dato dezes
verschenen, en van alle voor zijn welgeb. portie ten vollen voldaan en betaald
te zijn, mits blijvende ingevolge sententie van den 30 Meert 1688 door Dr.
Lambertus Greve als compromissaris tussen partijen gekozen, uitgesproken
geobligeerd, zo der meer erfgenamen als de compt.en zich zouden mogen openbaren
of de H. van Honlo van meerder betalinge als tot nog toe is gevalideerd zoude
doceren kunnen, dat zij dan ingevolge voors. sententie zullen gehouden zijn
daarvan restitutie te doen.

Verklaringen bovenstaande akten “Everincklo” en “Den Dijsselhof”:
ORA Wijhe inv. 1 [n.v.t.]

ORA Wijhe inv. 2

ORA Wijhe inv. 2/ 9 – 25-04-1619
Richter/ Scholtus: Frederick van Vilsteren
Keurnoten: Albert Johanss en Hendrick Henricx
Getuige Johan Henricksen is ongeveer 67 jaar
“Kaeijkens Slach”, “Broeckers landt”, “den Tongerendijck”, “den Peddenpoell”, “Tongerweide”, “Haijens Slach”
bij erve “Den Dijstelhoft”
Rijckolt [zonder achternaam], Willem Ossenweider, verder weinig van bekend
Geerlich Hermssen op den Dijstelhoft, is hij een [oudere] broer van de latere Arent Hermsen op Everincklo ?,
dit is mogelijk, maar niet bekend
Geerlich Vacke weinig van bekend
* Deze akte zie ook bestand “Hoogebeecke”
ORA Wijhe inv. 2/ 158 – 07-07-1624
Coram Substituut: Johanna Henrici, koster tho Wije
Keurnoten: Jansen Jansen op ten Kleinen Denseler en Hermen Zwiersen op Zwerfelt
ORA Wijhe inv. 2/ 199 – 29-06-1625
Richter/ Scholtus: Frederick van Vilsteren
Keurnoten: Joannes Henrici, Koster in Wije en Jan Luijckensen
Jonker Thomas van Buerlo, zoon van Rense van Buerlo, gevolmachtige van Gerharda van der Capellen,
weduwe van Layens Veeren en hun onmondige kinderen [niet met name genoemd].
Verkocht wordt “Kuijnders Kempe” in het kerspel van Wije in ’t Lijserbroeck. Het land grenst Oostwaarts aan
de Felliken Graven, Zuidwaarts aan de Corte Kempe en aan ’t Gasthuijs, Westwaarts aan de Bachhuijs Kempe,
Noordwaarts bijlangs de Meenhorst schietende.
Erf-eigendommelijke possessie van:
Hermen Goosens op ten Vrijhof, Jan Lamberts te Dijcke en Arent Hermsen op Everincklo met hun vrouwen [niet
genoemd] en nakomelingen [niet genoemd].

ORA Wijhe inv. 3 [n.v.t.]

ORA Wijhe inv. 4

ORA Wijhe inv. 4/ 128 – 24-08-1643
Richter/ Scholtus: Peter van Sonsbeecke
Keurnoten: Gerh. Sijmers en Rotger Menssen
Verschenen in het gericht Arent Hermsen op Evericklo, weduwnaar van Marrijken Assches. Hij stelt tot
mombers over zijn kinderen, Jan Henricksen [op] Hogebecke en Thijss Cornelissen Distelhoff.
4 kinderen van Arendt Hermsen op Everinclo en Marrijken Assches [in andere aktes ook Marij Eskens genoemd]:
- Hermen Arendtsen is de oudste zoon
- Henricken Arendts is de oudste dochter
- Marrie Arends is de jongste dochter
- N.N. Arends is de jongste zoon, wordt niet met naam genoemd
Arendt Hermsen op Everincklo, later blijkt hij een voorvader te zijn [via zijn 2e huwelijk]
Jan Hen[d]ricksen op Ho[o]gebe[e]cke, uit aktes verbonden aan erve “Hoogebeecke blijkt hij de stiefvader van
Marrijken Assches/ Marij Eskens te zijn.
Thijss Cornelissen [op] Distelhoff is o.a. buurman, mogelijk is hij ook familie. Mogelijk is hij ook nog een voorvader.

ORA Wijhe inv. 4/ 169v – 07-03-1645
* Deze akte zie ook het bestand over erve “Hoogebeecke”

ORA Wijhe inv. 5

ORA Wijhe inv. 5/ 48 – 26-04?-1649
Richter/ Scholtes: P. van Sonsbeeck
Keurnoten: Christoffer Vervoordt en Arent van Leiden
Thijs Cornelissen Dijsselhoft en zijn huisvrouw Trientijn Arens verkopen een jaarrente uit de ½ van 3 morgen
land “de Koeweide”. De andere helft komt toe aan Jan Berens op Haemelo en behoort onder erve “de Woerdt” of
erve “De Daslever”, eigendom van Lambert Willems Ruiter en zijn vrouw Elsken en hun erfgenamen.
De akte wordt ondertekend door de Scholtus en op verzoek van de verkopers Christoffer Vervoordt.
ORA Wijhe inv. 5/ 61 – 12-07-1650
Richter/ Scholtus: P. van Sonsbeeck
Keurnoten: Rotger Mensen en Jan Stevens
Thijs Corneliss Dijsselhoft en zijn huisvrouw Trijntien Arents, zij met haar man als momber. Zij schuldig aan
de E. Albert Booth Greve, J.U.D., wegens pachten van “de Groote Netteler”en “de Kleine Netteler” zijnde 8 morgen
land uit “Groot Tongeren”.
Onderpand is 1 ½ morgen land dat gemeenschappelijk is met Jan op Hamel, nu genoemd Jan op ’t Swarvelt.
Dit land genaamd “De Koewijde”, behoorde onder erve “De Woert” . Het land grenst te Oosten aan “Capittels
Hoeven”, ten Westen aan “Zijlhuis Koeweide”, te Zuiden aan “De Woert”.
1 ½ morgen eigen aan Lambert Willems Ruiter. Mede ondertekent E. Johannes Vrijlinck, predikant tot Wijhe
ORA Wijhe inv. 5/ 74 – 02-09-1650
Richter/ Scholtus: P. van Sonsbeeck
Keurnoten: D. Joh. Vrijlinx en Tijs op ‘t Dijstelhoff
Verschenen Jan Arents, meijer op den Sonnenberch en zijn huisvrouw Gerritjen Driessen, met haar man als
momber. Zij verkopen ¾ morgen land, gemeenschappelijk liggende in “’t Swarte Landt” eertijds dehorende onder erve
“Den Kelder”, in buurtscap Tongeren onder Wijhe. Het land is eigen aan rentmeester E. Johan ten Velde en zijn
huisvrouw Alphijt Meenes.
ORA Wijhe inv. 5/ 122 – 26-02-1653
Richter/ Scholtus: niet genoemd
Keurnoten: niet genoemd
1e Arent Arentsen op ’t Haverslagh caverende voor zijn huisvrouw Fennichen Luijcas.
2e Willem Wilemsen gevolmagtide van Jan Wijchers te Schellen en [zijn huisvrouw] Emme Arents.
3e Gijsbert Arents en zijn huisvrouw Jenne Engberts.
4e Thijs Cornelissen [= op Dijsselhof] en zijn huijsvrouw Trijne Arents.
5e Jutte Arents weduwe zaliger Derrick Gerrits, momber is haar broer Jan Arents Sonneberch.
6e Jan Arents Sonneberch en zijn huisvrouw Gerrichjen Driesen
7e Herman Jansen voor hem zelf als zoon van zaliger Aechte Arents. En Jan Jansen mede voor zijn broers en zwagers,
aan welke betalinge voldaan is en nog mocht resteren gelavet “Dijstelhofft” te willen voldoen
Verkopen aan Jan Tonissen Smit 5 akkers land gelegen in het dorp Wijhe, 10e plichtig en bezwaard met 1 ½ roede
wetering.
ORA Wijhe inv. 5/ 151 – 05-08-1654
Richter/ Scholtus: Peter van Sonsbeecke
Keurnoten: Jacob Mensen Backer en Jan Tonissen op den Cattenwinkel
* Zie deze akte ook in bestand Hoogebeecke

ORA Wijhe inv. 6

ORA Wijhe inv. 6/ 186 – 03-04-1668
Richter/ Schout: J. van Sonsbeek
Keurnoten: Lancelot van Sonsbeek en Lambert Claesen
Jannetien Gerrits weduwe van zaliger Arent [= Hermsen] op Everincklo [zijn 2e huwelijk]
Mombers over haar 4 kinderen Dries Lamberts en Gerrit Jansen op Tongeren
Kinderen zijn: Gerrit Arents, Marrigjen Arents, Jacob Arents en Grietje Arents
ORA Wijhe inv. 6/ 252 – 31-12-1671 [deze akte zie ook bestand Hoogebeecke]
Verwalter-Schultes tot Wijhe: Derck Vervoort
Keurnoten: Christiaan Hessingh en Jan Teunissen
De Verwalter Schultes Derck Vervoort te huize van Willem Hendricks op [de] Hoogebeecke, welke ziek te
bed liggende, zwak van lichaam, maar verstand volledig machtig.
Willem Hendricks op [de] Hoogebeecke en zijn huisvrouw Hendrickje Esjes maken een testament. Zij heeft als
momber Engbert Roelofs.
Het echtpaar verkopen ten profijte van Gerrijt Hendricks [op Hoogebeecke] en zijn vrouw Hendrickje Eijlerts
Dit echtpaar behoort ook tot onze meervoudige voorouders.
Obligatie aan de Vrouwe op den Gelder.
Gekocht van D. Haninck.
*nalatenschap Hendrickje Esjes/ Eskens/ Asshes
- 3 kinderen van Jacob Gerrits te Winsum i.p.v. hun moeder wijlen Marrijtjen Arents. Marrijttjen Arents is dochter
van Arent Herm[sen] [op] Everincklo en zijn 1e vrouw Marrijke[n]/ Esjes/ Eskens/ Asshes, die de zus is van
Hendrickje Esjes/ Eskens/ Asshes. De 3 kinderen zijn Merrijtjen Jacobs, Gerrijt Jacobs, en Arent Jacobs.
- De 3 kinderen [niet genoemd] of de kleinkinderen [niet genoemd] i.p.v. Engbert Esjes. Engbert Esjes is de broer
van Hendrickje Esjes/ Eskens/ Asshes.
- Annechjen patroniem niet genoemd], dochter van Aeltjen Esjes
* hij testateur [Willem Hendricks [op] Hoogebeecke] stelt tot zijn mede-erfgenamen
- Trijntje Everts op [den] Kleinen Denseler of haar kinderen in haar plaats
- de kinderen [niet genoemd] van zijn zuster Anneken Hendrericx [Avermars] gehuwd met Eijlart Hendricks
[de kinderen zijn Hendrickje Eijlerts, Dirck Eijlerts, Aeltje Eijlerts, zie bestand Hoogebeecke.]

ORA Wijhe inv. 7

ORA Wijhe inv. 7/ 53 – 19-01-1681
Richter: Joan van Laer
Keurnoten: Willem Gerrits en Gerrit Hermsz
Jan Thijssen Krul en zijn huisvrouw Assele Arents, met haar man als momber als ook
Claes Thijssen Swenkemaet en zijn huisvrouw Jannichje Teunissen, met haar man als momber
De mannen zijn zonen van zaliger Thijs Cornelisz Dijstelhoff.
Zaliger Thijs Cornelisz Dijstelhoff heeft [destijds] verkocht in vaste verkoop aan de vrouw [weduwe] en de
erfgenamen van zaliger Jan Arents Sonneberg [voor familie verbanden van Thijs Cornelissen Dijsselhof en Jan
Arents Sonneberg, zie de akte hiervoor ORA Wijhe inv. 5/ 122 – 26-02-1653]
Er is verkocht de helft van 3 morgen land genaamd “de Coeweijde”, gelegen in erve “De Woert”
Gericht cessie ten profeite van Arent Jansen Sonnebergh en zijn huisvrouw Willentijn Hendrix.
De akte wordt namens de comparanten mede ondertekent door Everh. Deutelius.
ORA Wijhe inv. 7/ 99 – 10-08-1681
Richter: Joan van Laer
Keurnoten: Jan Vervoort en Teunis Hendrix
Verschenen E. Deutelius heeft zijn “gicht” aan de Richter gedaan. Arent Jansen Sonnebergh tutore marito
Willemtjen Hendrix hebben in vaste erfkoop verkocht aan E. Dirck Rees, rentmeester van Baron de Laerne en zijn
huisvrouw een jaarlijkse losrente van 25 Caroli gulden uit de helft van 3 morgen land.
Het land genaamd “de Koewijde” gelegen in buurtschap Tongeren bij erve “de Woert”, zoals destijds door
wijlen Jan Arentsz Sonnebergh is aangekocht van wijlen Thijs Cornelisz op den Dijstelhoff.

Dries Jansen en Jan Jansen, broers van de renteverkoper. Zij stellen “de ½ Koeweide” en een betere
vestenis van 2/3e deel van de katerstede “Den Wathoop”. Het andere 1/3e deel behoort aan Lucas Jansen Bruijn.
De akte wordt namens de comparanten mede ondertekent door Everh. Deutelius.
Kantlijn f99 – 02-07-1695
V. Richter: H. Roeck
Keurnoten: D. Cornelissen Dwars en Lamb. Issel
Verschenen E. Derck Rees, rentmeester. Hij heeft van de 2/3e parten uit katerstede “De Wathoop” involge
deze verzegeling van 10-08-1681 door wijlen Arent Jansen Sonnebergh en Willemtjen Hendrix. Alzo is nu alleen
gevestet op “de Koeweide” bij “de Woert”.
ORA Wijhe inv. 7/ 286 – 23-03-1686
Verwalter Richter: Herm. Roeck
Keurnoten: Egbert Gerrits en Gerrit Speckinck
Verschenen WelGeb. Vrou Seina Elisabth van Laer, weduwe Grubbe toe Mennigshave en Heemste,
geassisteerd door WelGeb. Hr. Wilh. Bentinck tot Langeveltsloe en Hachmeule. Dit voor haar zelf en als legitieme
voogdesse van haar kinderen.
Zij verkoopt in vaste erfkoop aan Rutger Janssen op den Dijstelhoof en Egbert Jansen op den Reetbergh
1 morgen weideland genaamd “Het Kleine Farler”, uitgezonderd 1/6e part dat Juffer van der Beeck toebehoort.
Het land ligt gelegen in dit kersel van “Wijhe” in de buurtschap “Tongeren”, alsmede “IJsselmuidens Lant”, strekkende
met het ene einde aan “de Nieuwe Weteringe” en aan het andere einde “het Groete Farler”.
ORA Wijhe inv. 7/ 313 – 16-01-1687
Verwalter Richter: Herm. Roeck
Keurnoten: Hendrik Wickelman en Jan Freriks
Verschenen Swaentien Gerrits, huisvrouw Herm. Herms Weertmr. met Teunis Berents als haar momber. Zij
maakt een testament. Swaentien Gerrits ziek van lichaam, maar verstand volledig machtig. Zij pre-testeert aan:
- haar nicht ?a Jacobs
Universele erfgenamen:
- haar zuster Jennigje Gerrits gehuwd met Herm. Berents op Everickloe
- de kinderen van haar broer Jacob Gerrits, genaamd Gerrit Jacobs, Maria Jacobs en Arent Jacobs
- de zoon van haar zuster Aeltien Gerrits, genaamd Derck Hendrix
- de zoon van haar zuster Evertien Gerrits, genaamd Gerrit Hendrix
- de zoon van haar broer Hermen Gerrits, genaamd Hermen Gerrits
ORA Wijhe inv. 7/ 350 – 23-03-1688
Verwalter Richter: Herm. Roeck
Keurnoten: Jan Schotel en Albert Jansse
- Gerrit Arents en Aeltien Berents eheluiden
- Jacob Arents en Eefse Berents eheluiden
- Jan Thijssen Krul
- Gerrit Jacobs en Jenneke Jansen tutoribus marittis mede voor hun zuster en broer Maria Jacobs en Arent Jacobs
Zij verkopen in vaste erfkoop aan:
- Jan Jansen en Willemtjen ? eheluiden
½ morgen land, gelegen in buurtschap “Herxen”, Oostwaarts aan “ ’t Swelckengraven”, Zuidwaarts aan “Tolar…?land”,
Westwaarts aan “Kuinden op …?.” Noordwaarts aan “de Heer…..? Langeveltsloe zijn land”.
ORA Wijhe inv. 7/ 351 – 29-03-1688
Verwalter Richter: Herm. Roeck
Keurnoten: Jan op Wengeloe en Jan Cuiper
Verschenen Jan Thijssen [Crul] verzocht mombers over zijn onmondige kinderen bij wijlen zijn huisvrouw
Asseltien Arents verwekt, Claes Thijssen [Swenkemaet] en Albert Arents. De onmondige kinderen zijn:
Maria Jansen, Jenneken Jansen, Thijs Jansen, Cornelis Jansen, Arent Jansen, Hendrik Jansen.
- een somma van ten laste van Velt Jansen te “Deventer”.
ORA Wijhe inv. 7/ 389 – 04-10-1689
Verwalter Richter: H. Roeck
Keurnoten: Issel en Hendr. Claessen
Bartha en Warmolt Busch met Joes Herms als haar? Momber. Zij hebben een Hypotheek verkregen van de diaconie
van Winsem. Onderpand is hun huis in het dorp “Wijhe”. op verzoek ondertekent de onderschultes D. Vervoort.

Kantlijn F 389 …….1735. [door beschadiging bijna geheel verdwenen]
Kantlijn F 390: ……..1732
Incluis cederende aan Hoogwelgeb. Heer deze cessie. Hr van de Gelder bekrachtigt.
Actum Zwol. 30-11-1732
Getekend:
- Jacobus Winoldi, Predikant te Windesheim + de leden van de kerkeraad te Windesheim
- Egbert Derks Nijentap, Jan Sijgers, Lubbert Nackman, Lubbert Driessen, H het merk van Swier Jansen Dijselhoff
ORA Wijhe inv. 7/ 398 - 07-05-1691
Verwalter Scholtes tot Wijhe: Herman Roeck
Keurnoten en gerichtsluiden: Gerrit Corneliss en Herm. Derx
Herm. Berents op Everinckloe, Herm. [!] Berents op de Santcamp en Maria Berents, volle broers en zuster.
Maria Berents met momber Derck Dunnen. Zij maken een testament.
Herm Berents op Everinckloe, gezond van lichaam en zijn broer Herman Berents op den Santcamp en hun
zuster Maria Berents, uitgezonders zo veel zijn vrouw Jenneken Gerrits uit de gemmenschap is gerechtigd.
Daarnaast het aangestorven goed van wijlen zijn broer Rickelt Berents. Zonder waaruit zijn vrouw of hun kinderen
zullen te profiteren. Zijn uiniversele erfgenamen de kinderen [niet genoemd] van zijn zuster Mechtelt op de Baveler
Hermen Berents op de Santcamp, ziek van lichaam, maar zijn verstandig volledig machtig. Hij noemt tot zijn
universele erfgenamen van zijn ouderlijke nalatenschap en van wijlen zijn broer Rickelt Berents, zijn broer en zusters.
1e Herm. Berents op Everinckloe en 2e Maria Berents, beiden zonder wettige lijfserven. Daarnaast de kinderen, niet
met name genoemd, van zijn zuster 3e Mechtelt op de Baveler. Niet zullen profiteren de kinderen van de vrouw van
Hermen Berents op Everinckloe.
Maria Berents , gezond van lichaam noemt tot haar universele erfgenamen haar broers, 1e Herm. Berents op
Everinckloe en 2e Herman Berents op den Santcamp, 3e haar de kinderen van haar zuster Mechtelt op de Baveler.
Niet profiteren de kinderen van de vrouw van Herm. Berents op Everinckloe. De Armen alhier erven ook wat.
Naast de Scholtus ondertekent Henricus Deutilius, costus.
ORA Wijhe inv. 7/ 587 - ??-07-1696
Verwalter Scholtus tot Wijhe: Lamb. Isel
Keurnoten: Hr. L. Wijntjes en Marten ten ….[vlek] des
Onderscholtus Gerrit Vervoort, als gevolmachtigde van de Hr. De burgemeester Pet. van Sittert en Joan de
Wilde als provisoren van het St. Jurriens Gasthuis binnen Deventer. De onderschultus verkoopt namens de
voornoemde heren aan Rutger Jansen op de Dijsselhof en zijn vrouw Grietien Arends. Een stuk land genaamd
den St. Jurriens Esch gelegen in buurtschap Wechterholt aan de Bremmeler Strate.
ORA Wijhe inv. 7/ 592 – 01-10-1696
V. [erwalter] Richter: Lamb. Isel
Keurnoten: Hr. Herman Buis en Lambert Meijer
Verschenen Grietien Arends op den Dijstelhof, geassisteerd door Balthasar Dercx [van Wijnvoorden] als
haar momber. Mombers over haar 8 kinderen bij wijlen Rutger Jansen [op de Dijsselhof] verwekt, zijn Jan Jansen op
d’ Haar en Jacob Arents op den Lugtenbergh [te Olst]. De 8 kinderen zijn: Megtelt Rutgers, Jannigjen Rutgers,
Aeltien Rutgers, Jan Arent Rutgers, Hendrik Rutgers, Gerrit Rutgers, Swaene Rutgers, Willem Rutgers.
Tevens verkrijgen de kinderen de ½ eigendom uit “den Esch” zijnde ± 3 morgen of 480 Caroli Gulden.
Kantlijn ORA Wijhe inv. 7/ 592 – 03-11-1698
Richter: L. Isel
Keurnoten: Eus. Voet en Nic. Wildeman
Het gericht benoemt tot momber, i.p.v. Jacob Arents [op den Lugtenbergh], welke is overleden, Claes Alberts.
ORA Wijhe inv. 7/ 662 – 30-03-1699
V. [erwalter] Richter: Lamb. Isel
Keurnoten: Lambert Meijer en Jan Frerix
Verschenen Hendrik Gerrits op den Dijstelhof. Hij heeft tot mombers over zijn onmondig kind Rutger
Hendrix, bij wijlen Grietien Arents verwekt, Willem Gerrits en Claas Alberts. Tevens is overeenkomst tussen de
vader en de mombers over de voorkinderen van Grietien Arents. Deze voorkinderen zijn: Megtelt Rutgers,
Jennechien Rutgers, Aaltien Rutgers, Jan Arent Rutgers, Gerrit Rutgers, Hendrik Rutgers en Willem Rutgers.
* in vergelijking met ORA Wijhe inv. 7/ 592 – 01-10-1696 niet meer genoemd dochter Swaene Rutgers.

ORA Wijhe inv. 8

ORA Wijhe inv. 8/ 31 – 21-07-1701 * door vlekken deels onleesbaar
Verwalter Scholtus van Wijhe: Lamb. Isel
Keurnoten: Henrick ? Henrix en Hermen ?
Verschenen Egbert Jansen Rietberg en Gerr…?, [waarschijnlijk Gerrichje Jansen] ehelieden. Dit echtpaar is
schuldig aan Jan Jansen Haarman en Claas Alberts als mombers over de kinderen van zal. Rutger Jansen Distelhof
en [zal.] Grietje Arents. Onderpand is 2 morgen land in “de Rietberg”, genaamd “de Huisstede”, gelegen in
buurtschap “Tongeren”.

ORA Wijhe inv. 9

ORA Wijhe inv. 9/ 36 – 01-12-1702
Gesubt. Richter: Gerrit Vervoort
Keurnoten: Jan Vrericks op Everincnkloo en Engbert Roosendal
ORA Wijhe inv. 9/ 207 – 18-03-1708
Richter: Johan Herm. Van Hemert
Keurnoten: Gerrit Lucassen en Rijkelt van Keulen
Verschenen zijn de huidige diakenen van NG Wijhe, Balster Derks van Wijnvoorden, Jan op Wengelo, Gerrit
Maten en Albert Grijpmoet. Zij verstrekken een Hypotheek van 80 Caroli Gulden aan Kornelis Jansen en zijn
echtgenote Fennechien Jansen voor een huisje aan “de Ijsseldijk” in het kerkdorp “Wijhe”
* voor Kornelis Jansen en Fenechien Jansen zie ook ORA Wijhe inv. 10/ 348 – 30-08-1720
ORA Wijhe inv. 9/ 220 – 23-04-1708
Richter: Johan Herm. Van Hemert
Keurnoten: Rijckelt van Ceulen en Albert Jansen
i.p.v. de overleden mombers [niet genoemd] van de onmondige kinderen van wijlen Rutger Jansen Dijsselhoft en
[wijlen] Grietje Arents, Balthazar Derks [= van Wijnvoorden] en Jan Hendriks op den Groten Denselaar.
ORA Wijhe inv. 9/ 257 – 01-08-1709
Richter: Johan Herm. Van Hemert tot den Krijtenberg
Keurnoten: Jannes Crouwel en Hendrik Gerrits Dijsselhoft
ORA Wijhe inv. 9/ 257 – 01-08-1709
Richter: Johan Herm. Van Hemert tot den Krijtenberg
Keurnoten: Jannes Crouwel en Jan Willems Broese
Hendrik Gerrits op den Dijstelhof verkrijgt tot mombers over zijn 5 onmondige kinderen, Rotger Hendriks,
Hermen Hendriks, Grietjen Hendriks, Anna Hendriks en Jennechien Hendriks, bij wijlen zijn huisvrouw Geesjen
Herms verwekt. Vererving van o.a. 3 morgen land, genaamd “den Es”, gelegen in “Wegterholt”.

ORA Wijhe inv. 10

ORA Wijhe inv. 10/ 122 – 06-01-1717
Richter: Johan Hermen van Hemert
Keurnoten: Teunis Bilman en Teunis op den Vos
Verschenen de HoogWelGeb. Hr. Hendrik Adolph Bentink toe Bevervoorde als gevolmachtigde van zijn
gemalin Vrouw Megtelt Anna van Welvelde [volgens de procuratie van te Raalte 26-12-1716]. Hij transporteert aan
Jan Lamberts Everincklo en zijn huisvrouw Janna Jansen “de achterste Kamp” van “het Kamphuis Lant”, groot 4
morgen, gelegen in “het Broek”.

ORA Wijhe inv. 10/ 348 – 30-08-1720
Gesubt. Richter: Henricus Deutelius
Keurnoten: Everhardus Deutelius en Jan Jansen
Verschenen Fennichien Jansen, weduwe Kornelis Jansen Dijstelhof. Tot mombers over haar 4 onmondige
kinderen, Jan Cornelissen, Willem Cornelissen, Asseltien Cornelissen en Gerrit Cornelissen, worden benoemd hun
oom Tijs Jansen Dijstelhof en Willem Jansen Juk.
* mogelijke doop van Willem Jansen Juk – NG Wijhe 11-02-1677 – Willem – v. Smal Jan Wichers
ORA Wijhe inv. 10/ 364 – 20-12-1720
Richter: Johan Hermen van Hemert
Keurnoten: Hendrik Jansen en Gerrit Herms Kelderman
Jan Lamberts Everincklo en zijn huisvrouw Janna Jansen transporteren aan:
1e Jan Thijssen en Derck Jansen samen de halfscheid
2e Willem Westerkamp een 1½ morgen
3e Gerrits Gerrit een ½ morgen
Het totaal 4 morgen land “Het Camphuis” gelegen in “het Broeck”

ORA Wijhe inv. 11
ORA Wijhe inv. 11/ 26 – 19-02-1723
Richter: Johan Hermen van Hemert
Keurnoten: Jan Gerrits en Jannes Hendriks
Verschenen Wolter op de Hoeve, hij verklaart het koren en zaadgraan over te dragen aan Willem op
Tongeren, Hendrik Dijsselhof en Rutger Herms Neurink. Dit omdat hij schuldig is aan de ontvanger van Wijhe.
ORA Wijhe inv. 11/ 60 – 20-11-1723
Richter: Johan Hermen van Hemert
Keurnoten: Berent Bouwmeester en Jannes Hendriks
Verschenen Arent Jansen Dijstelhof, weduwnaar van Aaltien Teunis. Tot mombers over haar 3 minderjarige
kinderen, Jan Arents, Assele Arents, en Catharina Arents, worden benoemd Herman Kleibrink en Jannes Valk.

ORA Wijhe inv. 12
ORA Wijhe inv. 12/ 269 – 26-11-1736 [Actum binnen Wijhe op den Huize Kritenberg]
Richter: Johan Hermen van Hemert toe den Kritenberg
Keurnoten: Heer Johan Willem van Hemert en Hendrik Jacobs
Verschenen 1e Hermen Hendriks van den Dijsselhoff
2e Gerrit Lamberts Bishorst en zijn vrouw Annigjen Hendriks
3e Willem Teunissen en zijn vrouw Jennigjen Hendriks
Zij transporteren aan Maria Jansen, weduwe van Hendrik Dijsselhoff en haar 3 kinderen [niet genoemd]
½ van “de St. Jorien-Esch”, gelegen in “Wechterholt”, thans gepacht door Egbert op Dijsselhofs-Esch.
De akte wordt mede-ondertekent door Willem Teunissen. * Willem Teunissen is Willem Teunissen Nijenberg
ORA Wijhe inv. 12/ 582 – 05-04-1744
Richter: Johan Hermen van Hemert
Keurnoten: Claas op het Ganse-Eij en Gerrit Cornelissen
Verschenen Janna Teunissen, weduwe van Willem Hendriks op Dijsselhoffs Es. Zij heeft tot mombers
verzocht over haar onmondige dochter, Catharina Willems, Egbert op de Es en Henricus Kleijbrink.
Een lopende rente ten laste van Hendrik Glintman en zijn huisvrouw Aeltjen Rietberg.
ORA Wijhe inv. 1 [later ingevoegd]
ORA Wijhe inv. 1/ 166 24-07-1617
Schults tho Wijhe: Frederick van Vilsteren
Keurnoten: Arent Hermsen en Roloff Gerrijtz
* Is deze Arent Hermsen dezelfde als de latere Arent Hermsen [Op] Everinclo, zo ja dan is hij waarschijnlijk ouder
dan gedacht. Mogelijk is hij geboren , erve Wellenberch ± 1595.

ORA Wijhe inv. 2/ 36 – 07-10-1619
Schults tho Wijhe: Frederick van Vilsteren
Keurnoten: niet vermeld
Magescheid gehouden door tussenspraak van Adam van Nahuis en Hendrick Jansen tussen ter ener zijde
Henrijcxijn Arentz, weduwe Herman Willemsen op den Wellenberch en ten andere zijde de kinderen van dit
echtpaar. Kinderen van dit echtpaar zijn:
- oudste zoon Arent Hermsen, waarschijnlijk nog niet gehuwd, hij zit nog niet op erve “Everinckloe”. Waarschijnlijk is
hij in deze akte wel volwassen.
- 2e zoon Willem Hermsen
- 3e zoon Warner Hermsen [opvallende naam, zie ook erve “Schaesbergh”]
- oudste dochter Griete Hermsen
- jongste dochter Joest Hermsen [opvallende naam voor een dochter]
- o.a. verzegeld wordt deze akte door hun neef Hendrick Egberts en Ed. Gerhart Marthens

Doopboek NG Wijhe - Dijsselhof
13-06-1675 – Cornelis
29-09-1680 – Arent
06-02-1689 – Assele

v. Jan Tijszen Dijsselhof
v. Jan Tijszen Crul
v. Jan Tijszen Crul [2e huwelijk]

03-09-1682 – Magtelt
v. Rutger Janssen Dijstelhof
01-03-1683 – Magtelt
v. Rutger op Dijstelhof [klopt volgens origineel doopboek]
11-03-1687 – Jan Arent
v. Rutger op Dijstelhof
17-10-1688 – Hendrik Gerrit v. Rutger op den Dijstelhof
17-06-1703 - Grietjen

v. Hendrik op Dijsselhof [2e huwelijk]

16-04-1714 – Asseltijn
24-05-1718 – Asseltijn
15-02-1722 – Cornelis
28-03-1723 – Cornelia
02-11-1724 – Ariaan
22-11-1726 – Aleida
01-01-1729 – Hendrika
27-03-1732 – Cornelia
27-09-1733 – Janna
20-07-1738 – Marrijtjen

v. Arent Dijsselhof
v. Arent Dijsselhof
v. Arent Dijsselhof
v. Arent Dijsselhof
v. Arent Dijsselhof
X Janna Jansen = 2e huwelijk
v. Arent Dijsselhof
X Janna Jansen
v. Arent Dijsselhof
X J. Jansen
v. Arent J. Distelhof
X Janna J.
v. Arent J. Disselhof
X Janna J.
v. Arent Janssen Dijsselhof X Janna Janssen

09-10-1716 – Fennichien
06-02-1718 – Gerridt
10-11-1723 – Berent

v. Hendrik op den Dijsselhof
v. Hendrik Gerrids Dijsselhof
v. Hendrik Dijsselhof

Parenteel Arent Hermsen op Everincklo
1e generatie:

1 Arent Hermsen op Everincklo
- mogelijk geboren op erve “De Wellenberch” te “Wechterholt”, ± 1595
- overl. erve “Everincklo” te “Tongeren?” < 03-04-1668, wanneer er een momberstelling is over de 4 kinderen uit zijn
e
2 huwelijk.
- * Mogelijk zoon van Herman Willems op den Wellenberch en Henricxijen Arents.
In ORA Wijhe inv. 2/ 36 – 07-10-1619 is sprake van magescheid tussen enerzijds Henrixcxijen Arents, weduwe
Herman Willems op de Wellenberch en anderzijds de 5 kinderen van het echtpaar. De 5 kinderen zijn: 3 zonen
Arent Hermsen, Willem Hermsen, Warner Hermsen, en 2 dochters Griete Hermsen en Joest Hermsen.
Opvallend is dat de laatste 4 kinderen in ORA Wijhe niet meer genoemd worden. Arent Hermsen wordt nog wel
een aantal malen in ORA Wijhe genoemd. Er blijken in dezelfde tijd 2 X een Arent Hermsen in de omgeving van
het dorp Wijhe te leven. Arent Hermsen op Everincklo en Arent Hermsen Boerdam. Welke zoon is van het
voornoemde echtpaar is niet bekend. Een aantal malen duikt de naam Arent Hermsen op als keurnoot, in deze
gevallen is niet bekent welke van de 2 wordt bedoeld. Gezien de naam Warner [Arents] bij de kinderen, is er
mogelijk een verband met erve “De Schaesbergh” te “Wijnvoorden”.
- huwt < 07-12-1624 Merrie/ Marie Eskes/ Assiens, dochter van Wichmondt/ Wijchman Hendricks [later] op
e
Hoogebeecke en haar 1 man Esken Brerents. Ook haar zus Altijn Askens/ Assiens woont op erve
“Everinckloe”, is gehuwd met Evert Rotgers op Everincklo.
- Merrie/ Marie Eskes/ Assiens is geboren mogelijk erve “Hoogebeecke” te “Hengeveld”, ± 1600 en zij is overleden,
e
erve “Everincklo” te “Tongeren” < 24-08-1643, wanneer er een momberschap over de 5 kinderen uit dit 1 huwelijk is.
zoon
1.1 Hermen Arents [geb. Everincklo]
dochter 1.2 Henrickien Arents [geb. Everincklo]
dochter 1.3 Marijken Arents [geb. Everincklo]
dochter 1.4 Assele Arents [geb. Everincklo]
zoon
1.5 N.N. Arents [geb. Everincklo]
e
- Arent Hermsen op Everincklo huwt 2 X > 24-08-1643 met Jannetien Gerrits, uit dit huwelijk worden in ieder
geval 4 kinderen geboren:
zoon
1.6 Gerrit Arents [geb. Everincklo]
dochter 1.7 Marrigien Arents [geb. Everincklo]
zoon
1.8 Jacob Arents [geb. Everinclo]
dochter 1.9 Grietje Arents [geb. Everincklo]
- Jannetie Gerrits is MOGELIJK dochter van Gerrit Jansen op Tongeren. Zeer waarschijnlijk is zij dezelfde die op
16-01-1687 nog gehuwd is met Herm. Berents op Everincklo. Mogelijk leeft zij nog op 07-05-1691, in deze akte
wordt zij niet met toenaam genoemd, maar als vrouw van Herm. Berents op Everincklo.

2e generatie:
1.1 Hermen Arents [geb. Everincklo]

e

- zoon van 1 Arent Hermsen op Everincklo zijn 1 vrouw Merrie/ Marie Eskes/ Assiens.
- geboren erve “Everincklo” te “Tongeren” ± 1625 en hij is overleden, waarschijnlijk erve “Everincklo” te “Tongeren”
< 05-08-1654. Verder is er van hem weinig bekend, waarschijnlijk is hij kinderloos overleden.
- verder is er van hem weinig bekend, waarschijnlijk is hij ongehuwd en kinderloos overleden.

1.2 Henrickien Arents [geb. Everincklo]

e

- dochter van 1 Arent Hermsen op Everincklo en zijn 1 vrouw Merrie/ Marie Eskes/ Assiens.
- geboren erve “Everincklo” te “Tongeren” ± 1627 en zij leeft nog op 05-08-1654 [zie erve “Hoogebeecke”]
- verder is er van haar weinig van bekend.

1.3 Marrijken Arents [geb. Everincklo]
-

e

dochter van 1 Arent Hermsen op Everincklo en zijn 1 vrouw Merrie/ Marie Eskes/ Assiens.
geboren erve “Everincklo” te “Tongeren” ± 1629, leeft nog op 02-03-1668
overleden Windesheim < 31-12-1671
huwt, datum onbekend, waarschijnlijk te NG Wijhe met Jacob Gerrits te Winsum
Jacob Gerrits te Winsum leeft nog op 31-12-1671, mogelijk ook nog op 16-01-1687
e
Jacob Gerrits te Winsum lijkt broer van voormoeder Jannetien Gerrits [ook Jennigje Gerrits], de 2 vrouw van
stamvader 1 Arent Hermsen op Everincklo en later vrouw van Hermen Berents op Everincklo
- op 31-12-1671 en 16-01-1687 worden 3 kinderen van dit echtpaar genoemd:
zoon
1.3.1 Gerrit Jacobs, later Gerrit Jacobs Smit te Wijhe, wed. Jennichjen Jansen [10-02-1694], 4 zoons
Jacob Gerrits, Jan Gerrits, Arent Gerrits, Steven Gerrits
dochter 1.3.2 Maria/ Merrijtjen Jacobs
zoon
1.3.3 Arent Jacobs

1.4 Assele Arents [geb. Everincklo]

e

-

dochter van 1 Arent Hermsen op Everincklo en zijn 1 vrouw Merrie/ Marie Eskes/ Assiens.
geboren erve “Everincklo” te “Tongeren” ± 1631, aanvankelijk niet met voornaam genoemd, ook Assien genoemd.
overleden, mogelijk erve “Dijsselhof” te “Tongeren” < 29-03-1688
huwt, < ± 1660, waarschijnlijk te NG Wijhe, Jan Thijssen Crul
Jan Thijssen Crul oudste zoon van Thijs Cornelissen op Dijsselhof en Trijntje Arents [geb. Sonnebergh]
Jan Thijssen Crul geboren erve “Dijsselhof” te “Tongeren” < ± 1635
Jan Thijssen Crul overleden, waarschijnlijk erve “Dijsselhof” te “Tongeren” > 06-02-1689
1.4 Assele Arents en Jan Thijssen Crul hebben op 29-03-1688 6 onmondige kinderen, mogelijk hebben zij ook
nog een mondige zoon Rutger [de oudste]
- waarschijnlijk woont het echtpaar op erve “Dijsselhof” te “Tongeren”, meerdere van hun zonen zijn later [ook]
landbouwers op dit erf. Mogelijk heeft dit echtpaar meer [jong gestorven] kinderen.
e
- Jan Thijssen Crul huwt 2 X met een onbekende vrouw N.N. Uit dit huwelijk wordt nog een dochter Assele
geboren, welke wordt gedoopt NG Wijhe 06-02-1689.
1.4.1? Rutger Jansen Dijsselhof mogelijk geboren erve “Dijsselhof” te “Tongeren” ± 1660
laat zijn kinderen dopen NG Wijhe vanaf 1682
1.4.2 Maria Jansen geb. Dijsselhof geboren erve “Dijsselhof” te “Tongeren” ± 1663
1.4.3 Jenneken Jansen geb. Dijsselhof geboren erve “Dijsselhof” te “Tongeren” ± 1665
1.4.4 Thijs Jansen Dijsselhof geboren erve “Dijsselhof” te “Tongeren” ± 1670
1.4.5 Cornelis Jansen Dijsselhof geboren erve “Dijsselhof” te “Tongeren” 1675, gedoopt NG Wijhe 13-06-1675
1.4.6 Arent Jansen Dijsselhof geboren erve “Dijsselhof” te “Tongeren” 1680, gedoopt NG Wijhe 13-06-1680
1.4.7 Hendrik Jansen Dijsselhof geboren erve “Dijsselhof” te “Tongeren” 1683

1.5 N.N. Arents [geb. Everincklo]

e

- zoon van 1 Arent Hermsen op Everincklo en zijn 1 vrouw Merrie/ Marie Eskes/ Assiens.
- geboren erve “Everincklo” te “Tongeren” ± 1633 en hij is overleden, waarschijnlijk erve “Everincklo” te “Tongeren”
< 05-08-1654.
- verder is er van hem weinig bekend, waarschijnlijk is hij ongehuwd en kinderloos overleden.

1.6 Gerrit Arents [geb. Everincklo]
-

e

zoon van 1 Arent Hermsen op Everincklo en zijn 2 vrouw Jannentien Gerrits.
geboren erve “Everincklo” te “Tongeren” ± 1644
leeft nog op 23-03-1688
huwt < 23-03-1688 Aaltijn Berents
mogelijk woont hij [deels] op “t Swervelt” “Hengeveld”
mogelijk heeft het evhtpaar dan 2 kinderen:
27-07-1679 - Hendrick, v. Gerrit Arents
26-12-1682 - Arentjen , v. Gerrit Arents op “Swervelt”
- verder is er van dit echtpaar weinig bekend

1.7 Marrigjen Arents [geb. Everincklo]
-

1.8 Jacob Arents [geb. Everincklo]
-

e

dochter van 1 Arent Hermsen op Everincklo en zijn 2 vrouw Jannentien Gerrits.
geboren erve “Everincklo” te “Tongeren” ± 1646
leeft nog op 03-04-1688
verder weinig van bekend

e

zoon van 1 Arent Hermsen op Everincklo en zijn 2 vrouw Jannentien Gerrits.
geboren erve “Everincklo” te “Tongeren” ± 1648
overleden erve “De Lugtenberg/ De Logtenberg” “Duur” “Olst” > 01-10-1696 en < 03-11-1698
huwt, plaats en datum onbekend, Eefse Berents Schultinck
woont aanvankelijk mogelijk op op “t Swervelt” “Hengeveld”
later is hij landbouwer op erve “De Lugtenberg/ De Logtenberg” “Duur” “Olst”
Eefse Berents Schultinck huwt als weduwe met Lucas Swiers
mogelijk is hij de Jacob Arents die te NG Wijhe 2 kinderen laat dopen:
19-12-1680 - Eefse, v. Jacob Arents op “Swervelt”
26-11-1682 – Eefse, v. Jacob Arents op “Swervelt”
- echtpaar heeft in ieder geval 1 zoon Berend, de latere Berend Jacobs Lugtenberg gehuwd met Hendrikje
Jansen [Brummelkamp], dochter van Jan Jansen Brummelkamp en Gerritjen Jacobs.
- zoon Berend Jacobs Lugtenberg en Hendrikje Jansen [Brummelkamp], landbouwers op erve “De Dam” te
“Duur”, hebben een uitgebreide schare nazaten in de IJsselstreek.

1.9 Grietje Arents [geb. Everincklo]
-

-

*

e

dochter van 1 Arent Hermsen op Everincklo en zijn 2 vrouw Jannentie Gerrits.
geboren erve “Everincklo” “Tongeren” ± 1650
overleden erve “De Dijsselhof” “Tongeren/ Wijnvoorden” > 03-11-1698,< 30-03-1699
mogelijk te NG Wijhe, ± 1680 1.4.1 ? Rutger Jansen, later 1.4.1 ? Rutger Jansen op den Dijsselhof geheten
1.4. ? Rutger Jansen op den Dijsselhof is mogelijk zoon van Jan Thijssen Crul en mogelijk diens vrouw
1.4 Assele Arents [geb. Everincklo]
Dat kan de reden zijn dat hij op erve “De Dijsselhof” “Tongeren/ Wijnvoorden” is gekomen of gebleven.
1.4.1 ? Rutger Jansen op den Dijsselhof geboren mogelijk erve “De Dijsselhof” “Tongeren/ Wijnvoorden”
± 1657, mogelijk iets eerder.
1.4.1 ? Rutger Jansen op den Dijsselhof overleden erve “De Dijsselhof” “Tongeren/ Wijnvoorden”
> ??-07-1696, < 01-10-1696.
1.4.1 ? Rutger Jansen op den Dijsselhof en zijn vrouw 1.9 Grietje Arents [geb. Everincklo] zijn landbouwers
op erve “De Dijsselhof” te “Tongeren/ Wijnvoorden” en zijn ouders van in ieder geval 8 of 9 kinderen.
e
1.9 Grietje Arents [geb. Everincklo] huwt later 2 X met Hendrik Gerrits, mogelijk zoon van Gerrit Jansen op
Tongeren. Uit dit huwelijk wordt 1 zoon geboren: Rutger Hendriks is geboren erve “De Dijsselhof” te “Tongeren/
Wijnvoorden” ± 1698, welke mogelijk jong is overleden.
aanvankelijk is gedacht dat het voornoemde paar via zoon Hendrik Gerrit voorouders zijn, dit is echter niet
e
het geval. Dit moet zijn Hendrik Gerrits op den Dijsselhof en zijn 2 vrouw Geesje Herms.
kinderen van 1.4.1 ? Rutger Jansen op den Dijsselhof en zijn vrouw 1.9 Grietje Arents [geb. Everincklo]:
De kinderen worden geboren op erve “De Dijsselhof” te “Tongeren/ Wijnvoorden” .
1.4.1.1 ?/ 1.9.1 Magtelt Rutgers
– gedoopt NG Wijhe 03-09-1682, jong overleden
1.4.1.2 ?/ 1.9.2 Magtelt Rutgers
– gedoopt NG Wijhe 01-03-1683
1.4.1.3 ?/ 1.9.3 Jannigjen Rutgers
1.4.1.4 ?/ 1.9.4 Aeltie Rutgers
1.4.1.5 ?/ 1.9.5 Jan Arent Rutgers
– gedoopt NG Wijhe 11-03-1687
1.4.1.6 ?/ 1.9.6 Hendrik Gerrit Rutgers – gedoopt NG Wijhe 17-10-1688
1.4.1.7 ?/ 1.9.7 Gerrit Rutgers
1.4.1.8 ?/ 1.9.8 Swaene Rutgers
- overleden > 01-10-1696, < 30-03-1699
1.4.1.9 ?/ 1.9.9 Willem Rutgers
e
op 30-03-1699 blijken er nog 7 kinderen te leven, alleen de 1 Magtelt/ Mechteld en Swaene blijken reeds te zijn
overleden.

* Hendrik Gerrits op Dijsselhof
e
- mogelijk zoon van Gerrit Jansen op Tongeren huwt 2 X, waarschijnlijk te NG Wijhe ± 1700, met Geesje Herms,
waarvan tot dusver weinig van bekend is

Dijsselhof Tongeren/ Wijnvoorden Wijhe
1e generatie:

1 Thijs [Cornelissen] Dijsselhof
- ouders onbekend
- overleden, erve “De Dijsselhof” te Tongeren/ Wijnvoorden < 19-01-1681
- huwt, mogelijk te NG Wijhe < 26-04-1649, maar waarschijnlijk beduidend eerder [± 1630], met Trijntje Arents
[Sonneberch?]
- Trijntje Arents [Sonneberch ?] wiens ouders niet bekend zijn, maar zij is lieerd aan erve “De Dijsselhof” te
Tongeren/ Wijnvoorden
- Trijntje Arents [Sonneberch ?] is overleden erve “De Dijsselhof” Tongeren/ Wijnvoorden > 26-02-1653, < 19-011681.
- Thijs Cornelissen Dijsselhof duikt regelmatig op in diverse aktes van ORA Wijhe
- Het echtpaar heeft in ieder geval 2 zonen:
1.1 Jan Thijssen [Crul] [geb. Dijsselhof]
1.2 Claes Tijssen [Swenkmaet] [geb.] Dijsselhof

2e generatie:

1.1 Jan Thijssen Crul [geb. Dijsselhof]
-

zoon van Thijs Cornelissen Dijsselhof en Trijntje Arents [Sonneberch?].
geboren erve “De Dijsselhof” Tongeren/ Wijnvoorden >, ± 1630.
overleden, mogelijk erve “De Dijsselhof” Tongeren/ Wijnvoorden, > 24-04-1693
Hij huwt, waarschijnlijk te NG Wijhe, ± 1655 Assele Arents [geb. Everincklo].
e
Assele Arents [geb. Everincklo] is dochter van Arent Hermsen op Everincklo en zijn 1 vrouw Merrie/ Marie
Eskens/ Assiens.
- Assele Arents [geb. Everincklo] is geboren erve “Everincklo” “Tongeren” ± 1631.
- Assele Arents [geb. Everincklo] is overleden erve “Everincklo” “Tongeren” < 29-03-1688.
- Het echtpaar heeft op 29-03-1688 in ieder geval 6 onmondige kinderen, mogelijk hebben zij nog een oudere
zoon Rutger, de latere Rutger [Jansen] op Dijsselhof die later woont op erve “De Dijsselhof” Tongeren/
Wijnvoorden. De vraag is hoe deze Rutger Jansen op erve “De Dijsselhof” Tongeren/ Wijnvoorden terecht
komt. Ook is niet bekend of Jan Thijssen [Crul] [geb. Dijsselhof] op erve “De Dijsselhof” Tongeren/
Wijnvoorden woont, waarschijnlijk wel omdat hun kinderen, met name de zonen, de toenaam “Dijsselhof”
krijgen.
e
- Jan Thijssen [Crul] [geb. Dijsselhof] huwt 2 X, plaats en datum onbekend, <06-02-1689 met Derckje Swiers,
waarvan weinig bekend is
e
- uit dit 2 huwelijk wordt nog een dochter geboren, welke wordt gedoopt te NG Wijhe 06-02-1689 - Assele
- op 24-04-1693 wordt het echtpaar nog genoemd, omdat zij nog een schuld hebben. Deze datum is de laatste
waarop zij nog genoemd worden.
kinderen van Jan Thijssen [Crul] [geb. Dijsselhof] en Assele Arents [geb. Everincklo]:
1.1.1 [mogelijk] Rutger [Jansen] Dijsselhof mogelijk geb. erve “De Dijsselhof” Tongeren/ Wijnvoorden ± 1657
laat zijn kinderen dopen NG Wijhe vanaf 1682
1.1.2 Maria [Jansen] Dijsselhof geboren erve “De Dijsselhof” Tongeren/ Wijnvoorden ± 1663
1.1.3 Jenneken [Jansen] Dijsselhof geboren erve “De Dijsselhof” Tongeren/ Wijnvoorden ± 1665
1.1.4 Thijs [Jansen] Dijsselhof geboren erve “Dijsselhof” “Tongeren” ± 1670
1.1.5 Cornelis [Jansen] Dijsselhof geboren erve “Dijsselhof” “Tongeren” 1675, gedoopt NG Wijhe 13-06-1675
1.1.6 Arent [Jansen] Dijsselhof geboren erve “Dijsselhof” “Tongeren” 1680, gedoopt NG Wijhe 13-06-1680
1.1.7 Hendrik [Jansen] Dijsselhof geboren erve “Dijsselhof” “Tongeren” ± 1683

1.2 Claes Tijssen [Swenkmaet] [geb. Dijsselhof]
- zoon van Thijs [Cornelissen] Dijsselhof en Trijntje Arents [Sonneberch?].
- geboren erve “De Dijsselhof” Tongeren/ Wijnvoorden >, ± 1630.
- overleden, mogelijk erve “Swenkmaet” Wijhe > 29-03-1688, wanneer hij momber wordt over de kinderen van zijn
broer 1.1 Jan Thijssen Crul [geb. Dijsselhof]
- huwt, mogelijk te NG Wijhe, < 19-01-1681, mogelijk eerder, Jannichje Teunissen, waarvan verder weinig
bekend is.
- dit is ook de laatste datum dat Jannichje Teunissen genoemd wordt in ORA Wijhe
- 1.2 Claes Tijssen Swenkmaet [geb.] Dijsselhof en Jannichje Teunissen hebben waarschijnlijk geen
kinderen. Of is de latere Teunis Claessens op ’t Heerenhout een zoon van dit echtpaar? Deze is stamvader
van de latere familie Nijenberg in Wijhe en omgeving. Bewijs hiervoor is echter NIET gevonden.

3e generatie:
1.1.1 Rutger [Jansen] [op] Dijsselhof
-

MOGELIJK zoon van 1.1 Jan Thijssen Crul [geb. Dijsselhof] en Assele Arents [geb. Everincklo]:
geboren MOGELIJK erve “De Dijsselhof” Tongeren/ Wijnvoorden ± 1657 of iets eerder.
overleden erve “De Dijsselhof” Tongeren/ Wijnvoorden < 01-10-1696.
op deze datum wordt o.a. Jan Jansen op d’ Haar mede-momber over de 7 onmondige kinderen van 1.1.1
Rutger [Jansen] [op] Dijsselhof en Grietje Arends [geb. Everincklo]. Dit kan betekenen dat Jan Jansen
op d’ Haar een broer is, dit wordt echter in ORA Wijhe NIET bevestigd.
- hij huwt, waarschijnlijk te NG Wijhe, ± 1680, Grietje Arends [geb. Everincklo]
e
- Grietje Arends [geb. Everincklo] is dochter van Arent Hermsen op Everincklo en zijn 2 vrouw Jannetje
Gerrits
- Grietje Arends [geb. Everincklo] is geboren erve “Everincklo” “Tongeren” ± 1650
- overleden erve “De Dijsselhof” “Tongeren/ Wijnvoorden” > 03-11-1698, < 30-03-1699
e
- Grietje Arents [geb. Everincklo] huwt later 2 X met Hendrik Gerrits, mogelijk zoon van Gerrit Jansen op
e
Tongeren. Uit dit 2 huwelijk wordt 1 zoon geboren: Rutger Hendriks is geboren erve “De Dijsselhof” te
“Tongeren/ Wijnvoorden” ± 1698, welke mogelijk jong is overleden.
- aanvankelijk is gedacht dat het voornoemde paar via zoon Hendrik Gerrit voorouders zijn, dit is echter
e
niet het geval. Dit moet zijn Hendrik Gerrits op den Dijsselhof en zijn 2 vrouw Geesje Herms.
kinderen van 1.4.1? Rutger Jansen op den Dijsselhof en zijn vrouw Grietje Arents [geb. Everincklo]:
De kinderen worden geboren op erve “De Dijsselhof” “Tongeren/ Wijnvoorden” .
1.1.1.1 Magtelt Rutgers
– gedoopt NG Wijhe 03-09-1682, jong overleden
1.1.1.2 Magtelt Rutgers
– gedoopt NG Wijhe 01-03-1683
1.1.1.3 Jannigjen Rutgers
1.1.1.4 Aeltie Rutgers
1.1.1.5 Jan Arent Rutgers
– gedoopt NG Wijhe 11-03-1687
1.1.1.6 Hendrik Gerrit Rutgers – gedoopt NG Wijhe 17-10-1688
1.1.1.7 Gerrit Rutgers
1.1.1.8 Swaene Rutgers
- overleden > 01-10-1696, < 30-03-1699
1.1.1.9 Willem Rutgers
e
* - op 30-03-1699 blijken er nog 7 kinderen te leven, alleen de 1 Magtelt/ Mechteld en Swaene blijken reeds te zijn
overleden.
* - Voor nazaten van de kinderen van dit gezin zie genealogie “Dijsselhof” in “De Nederlandsche Leeuw” 1997.
- Hierin is vermeld dat IIC1 Jennechijn Hendriks Dijsselhof dochter is van IIC Hendrik Gerrit [Rutgers]
Dijsselhof en N.N. Dit is niet juist.
- IIC Hendrik Gerrit [Rutgers] Dijsselhof is de zoon van Rutger Jansen [op] Dijsselhof en Grietje Arends.
e
- Jennechijn [Hendriks] Dijsselhof is dochter van Hendrik Gerrits op Dijsselhof en zijn 2 vrouw Geesje Herms
e
- Hendrik Gerrits op Dijsselhof is de 2 echtgenoot van Grietje Arends [geb. Everincklo].
e
- Hendrik Gerrits op Dijsselhof huwt 2 X, mogelijk NG Wijhe, ± 1700, Geesje Herms.
- De ouders van dit echtpaar zijn tot nu toe niet gevonden.
- Geesje Herms is overleden erve “De Dijsselhof” “Tongeren/ Wijnvoorden”, < 01-08-1709.
e
- Hendrik Gerrits op Dijsselhof en zijn 2 vrouw Geesje Herms hebben op deze datum 5 onmondige kinderen.
- de onmondige krijgen als mombers de ooms Willem Gerrits op Tongeren. [oom van vaderszijde]
alsmede Rutger Herms te Heino, later ook Rutger Herms Neurink genoemd. [oom van moederszijde]
BI Rotger [Hendriks] Dijsselhof
B2 Hermen [Hendriks] Dijsselhof
B3 Grietjen [Hendriks] Dijsselhof gedoopt te NH Wijhe 17-06-1703
B4 Anna [Hendriks] Dijsselhof
B5 Jennigje [Hendriks] Dijsselhof gedoopt NG Heino 25-01-1705
e
- Hendrik Gerrits op Dijsselhof huwt 3 X, mogelijk te NG Wijhe, ± 1712, Maria Jansen, waarvan verder weinig is
- Hendrik Gerrits op Dijsselhof is overleden erve “De Dijsselhof” “Tongeren/ Wijnvoorden”, < 26-11-1736
- Maria Jansen is overleden, mogelijk erve “De Dijsselhof” “Tongeren/ Wijnvoorden”, > 26-11-1736
- uit dit huwelijk in ieder geval 4 kinderen:
C1 Fennichien [Hendriks] Dijsselhof gedoopt NG Wijhe 09-10-1716
C2 Gerridt [Hendriks] Dijsselhof gedoopt NG Wijhe 06-02-1718
C3 N.N. [Hendriks] Dijsselhof gedoopt NG Wijhe 14-01-1720
C4 Berent [Hendriks] Dijsselhof gedooptt NG Wijhe 10-11-1723
* nog een aantal correcties/ aanvullingen op het artikel van de familie “Dijsselhof” in “De Nederlandsche Leeuw 1997”:
- IIC1 Jennechijn Hendriks Dijsselhof haar afkomst is hierboven reeds beschreven.
- Het probleem in deze genealogie ligt in de namen Hendrik Gerrit [Rutgers] Dijsselhof, welke zoon van Rutger
Jansen [op] Dijsselhof en Grietje Arends [geb. Everincklo], die een dubbele voornaam bij zijn doop [1688] krijgt.
e
Daarnaast is er nog een Hendrik Gerrits op Dijsselhof in zijn 1 huwelijk gehuwd met Grietje Arends [geb.
e
Everincklo] [het 2 huwelijk van haar]. Hendrik Gerrits op Dijsselhof, die dus een Hendrik met patroniem Gerrits
e
is en door zijn huwelijk de toenaam “op Dijsselhof” krijgt. Deze Hendrik Gerrits op Dijsselhof huwt 2 X met
Geesje Herms. Dit echtpaar heeft 01-08-1709 de hierboven genoemde 5 onmondige kinderen. Hendrik Gerrits op
Dijsselhof is dus stiefvader van Hendrik Gerrit [Rutgers] Dijsselhof. In de genealogie “Dijsselhof” in “De
Nederlandsche Leeuw 1997”, is de afkomst van de volgende personen daardoor onzeker.

- Zijn deze kinderen van:
Hendrik Gerrit [Rutgers] Dijsselhof en een onbekende vrouw N.N.
e
e
of van Hendrik Gerrits op Dijsselhof en zijn 2 vrouw Geesje Herms/ of zijn 3 vrouw Maria Jansen.
e
e
- persoonlijk denk ik: Hendrik Gerrits op Dijsselhof en zijn 2 vrouw Geesje Herms/ of zijn 3 vrouw Maria Jansen

1.1.2 Maria [Jansen] Dijsselhof
-

dochter van 1.1 Jan Thijssen [Crul] [geb. Dijsselhof] en Assele Arents [geb. Everincklo]
geboren waarschijnlijk erve “De Dijsselhof” Tongeren/ Wijnvoorden ± 1663, mogelijk is zij jonger
leeft nog 29-03-1688 [ORA Wijhe inv. 7/ 351]
verder weinig van bekend

1.1.3 Jenneken [Jansen] Dijsselhof
-

dochter van 1.1 Jan Thijssen [Crul] [geb. Dijsselhof] en Assele Arents [geb. Everincklo]
geboren waarschijnlijk erve “De Dijsselhof” Tongeren/ Wijnvoorden ± 1665, mogelijk is zij jonger
leeft nog 29-03-1688 [ORA Wijhe inv. 7/ 351]
verder weinig van bekend

1.1.4 Thijs [Jansen] Dijsselhof
- zoon van 1.1 Jan Thijssen [Crul] [geb. Dijsselhof] en Assele Arents [geb. Everincklo]
- geboren waarschijnlijk erve “De Dijsselhof” Tongeren/ Wijnvoorden ± 1670
- leeft nog 30-08-1720, wanneer hij momber wordt van de kinderen van zijn broer
1.1.5 Cornelis [Jansen] Dijsselhof
- niet bekend is 1.1.4 Thijs [Jansen] Dijsselhof of ook gehuwd is geweest en/ of hij kinderen heeft

1.1.5 Cornelis [Jansen] Dijsselhof
-

zoon van 1.1 Jan Thijssen [Crul] [geb. Dijsselhof] en Assele Arents [geb. Everincklo]
geboren waarschijnlijk erve “De Dijsselhof” Tongeren/ Wijnvoorden 1675, gedoopt NG Wijhe 13-06-1675
overleden Wijhe < 30-08-1720, op 16-03-1720 is er een kerkrekening voor hem betaald.
huwt, mogelijk NG Wijhe, ± 1705, < 18-03-1708, Fennichien Jansen, wiens ouders tot dusver onbekend zijn.
Fennichie Jansen is overleden, waarschijnlijk te Wijhe > 30-08-1720
mombers over hun onmondige kinderen zijn: oom 1.1.4 Tijs [Jansen] Dijstelhof en Willem Jansen [Juk],
welke mogelijk oom van moederskant is.
- het echpaar heeft op 30-08-1720 4 onmondige kinderen:
1.1.5.1 Jan [Cornelissen] Dijsselhof leeft nog 30-08-1720
1.1.5.2 Willem [Cornelissen] Dijsselhof leeft nog 30-08-1720
1.1.5.3 Assele [Cornelissen] Dijsselhof leeft nog 30-08-1720
1.1.5.4 N.N. [Cornelissen] Dijsselhof wordt begraven NG Wijhe 20-11-1716
1.1.5.5 Gerrit [Cornelissen] Dijsselhof leeft nog 30-08-1720

1.1.6 Arent [Jansen] Dijsselhof
-

1.1.6.1
1.1.6.2
1.1.6.3
1.1.6.4
1.1.6.5
1.1.6.6

zoon van 1.1 Jan Thijssen [Crul] [geb. Dijsselhof] en Assele Arents [geb. Everincklo]
geboren erve “Dijsselhof” te “Tongeren” 1680, gedoopt NG Wijhe 13-06-1680
overleden Wijhe > 20-07-1738
e
huwt 1 X, waarschijnlijk te NG Wijhe, ± 1712, Aaltien Teunis, wiens ouders tot dusver onbekend zijn.
Aaltien Teunis is overleden te Wijhe < 20-11-1723
e
uit het huwelijk van 1.1.6 Arent [Jansen] Dijsselhof en zijn 1 vrouw Aaltien Teunis worden in ieder geval
6 kinderen geboren.
e
1.1.6 Arent [Jansen] Dijsselhof huwt 2 X, waarschijnlijk te NG Wijhe, < 02-11-1724, Jana Jansen, wiens
afkomst tot dusver onbekend is.
Janna Jansen is overleden te Wijhe > 20-07-1738
e
uit het huwelijk van 1.1.6 Arent [Jansen] Dijsselhof en zijn 2 vrouw Janna Jansen worden in ieder geval
6 kinderen geboren.
e
kinderen van 1.1.6 Arent [Jansen] Dijsselhof en zijn 1 vrouw Aaltien Teunis:
Asseltijn [Arents] Dijsselhof gedoopt NG Wijhe 16-04-1714, overleden te Wijhe < 24-05-1718
Jan [Arents] Dijsselhof leeft nog 20-11-1723
Asseltijn [Arents] Dijsselhof gedoopt NG Wijhe 24-05-1718 leeft nog 20-11-1723
Catharina [Arents] Dijsselhof leeft nog 20-11-1723
Cornelis [Arents] Dijsslhof gedoopt NG Wijhe 15-02-1722, overleden Wijhe < 20-11-1723
Cornelia [Arents] Dijsslhof gedoopt NG Wijhe 28-03-1723, overleden Wijhe < 20-11-1723

e

kinderen van 1.1.6 Arent [Jansen] Dijsselhof en zijn 2 vrouw Janna Jansen:
1.1.6.7 Ariaan [Arents] Dijsselhof gedoopt NG Wijhe 02-11-1724
1.1.6.8 Aleida [Arents] Dijsselhof gedoopt NG Wijhw 22-11-1726
1.1.6.9 Hendrika [Arents] Dijsselhof gedoopt NG Wijhe 01-01-1729
1.1.6.10 Cornelia [Arents] Dijsselhof gedoopt NG Wijhe 27-03-1732
1.1.6.11 Janna [Arents] Dijsselhof gedoopt NG Wijhe 27-09-1733
1.1.6.12 Marrijtjen [Arents] Dijsselhof NG Wijhe 20-07-1738

1.1.7 Hendrik [Jansen] Dijsselhof
- zoon van 1.1 Jan Thijssen [Crul] [geb. Dijsselhof] en Assele Arents [geb. Everincklo]
- geboren erve “Dijsselhof” te “Tongeren” ± 1683
- leeft nog 29-03-1688 [ORA Wijhe inv. 7/ 351]
- verder weinig van bekend

A1 Rotger [Hendriks] Dijsselhof
e
- zoon van Hendrik Gerrits op Dijsselhof en zijn 1 vrouw Grietje Arends [geb. Everincklo].
- geboren erve “De Dijsselhof” te “Tongeren/ Wijnvoorden” ± 1698.
- leeft nog 30-03-1699 [ORA Wijhe inv. 7/ 662].
- waarschijnlijk jong overleden.

B1 Rotger [Hendriks] Dijsselhof
e
- zoon van Hendrik Gerrits op Dijsselhof en zijn 2 vrouw Geesje Herms.
- geboren erve “De Dijsselhof” te “Tongeren/ Wijnvoorden” ± 1700
- leeft nog 01-08-1709 [ORA Wijhe inv.9/ 257]
- waarschijnlijk overleden < 25-11-1736 [ORA Wijhe inv. 12/ 582]

B2 Hermen [Hendriks] Dijsselhof
e
- zoon van Hendrik Gerrits op Dijsselhof en zijn 2 vrouw Geesje Herms.
- geboren erve “De Dijsselhof” te “Tongeren/ Wijnvoorden” ± 1702
- leeft nog 25-11-1736 [ORA Wijhe inv. 12/ 582]
- verder weinig van bekend

B3 Grietjen [Hendriks] Dijsselhof
e
- dochter van Hendrik Gerrits op Dijsselhof en zijn 2 vrouw Geesje Herms.
- geboren erve “De Dijsselhof” te “Tongeren/ Wijnvoorden” 1703, gedoopt NG Wijhe 17-06-1703
- leeft nog 01-08-1709 [ORA Wijhe inv.9/ 257]
- overleden Wijhe < 25-11-1736 [ORA Wijhe inv. 12/ 582],

B4 Anna [Hendriks] Dijsselhof
e
- dochter van Hendrik Gerrits op Dijsselhof en zijn 2 vrouw Geesje Herms.
- geboren erve “De Dijsselhof” te “Tongeren/ Wijnvoorden” ± 1705.
- leeft nog 25-11-1736 [ORA Wijhe inv. 12/ 582], overleden < ??-02-1753
- < 25-11-1736 gehuwd met Gerrit Lamberts Bishorst.
Gerrit Lamberts Bishorst is zoon van Lambert Jansen Bishorst en Hendrikje Gerrits. Hij heeft in ieder geval
2 zussen Hendriena en Jannegien.
- Gerrit [Lamberts] Bishorst en B4 Anna [Hendriks] Dijsselhof hebben 7 kinderen:
geen doop gevonden NG Wijhe en NG Heino
e
1 Geesje [Gerrits] Bishorst
e
2 Lamberdina [Gerrtis] Bishorst gedoopt NG Raalte 02-11-1732
e
3 Hendrikus [Gerrits] Bishorst
e
4 Hendrina [Gerrits] Bishorst
gedoopt NG Raalte 05-09-1734 + 01-04-1737
e
5 Gerdina [Gerrits] Bishorst
e
6 Rutger [Gerrits] Bishorst
e
7 Janna [Gerrits] Bishorst
gedoopt NG Raalte 10-01-1745

B5 Jennigje [Hendriks] Dijsselhof
e
- dochter van Hendrik Gerrits op Dijsselhof en zijn 2 vrouw Geesje Herms.
- geboren erve “De Dijsselhof” te “Tongeren/ Wijnvoorden” ± 1707, gedoopt NG Heino 25-01-1705
- overleden Wijhe 1786, begraven NG Wijhe 06-03-1786
- ondertrouw NG Wijhe 01-05-1733 Willem Teunissen [Nijenberg], j.m.
- Willem Teunissen [Nijenberg] is zoon van Teunis Claassen op ‘t Heerenhout
- Willem Teunissen [Nijenberg] geb. Wijhe ± 1705
- Willem Teunissen [Nijenberg] overleden Wijhe > 01-05-1776 [ORA Wijhe inv. 16/ 374], < 06-03-1786.
- echtpaar heeft 3 kinderen:
- gedoopt NG Raalte:
19-06-1735 – Teunis Klaas
22-01-1736 – Lubbertus [beide doopdata kloppen volgens origineel doopboek]
??-??-174? – Gesina - genoemd in het verpondingsregister 1748 < 10 jr.
- overl. < 15-06-1750 [ORA Wijhe inv. 14/ 16]

C6 Fennigien [Hendriks] Dijsselhof
- WAARSCHIJNLIJK dochter van Hendrik Gerrits op Dijsselhof en zijn 3e vrouw Maria Jansen.
- geboren erve “De Dijsselhof” te “Tongeren/ Wijnvoorden” 1716, gedoopt NG Wijhe 09-10-1716.
- leeft WAARSCHIJNLIJK nog 25-11-1736 [ORA Wijhe inv. 12/ 582].
- verder weinig van bekend.

C7 Gerridt [Hendriks] Dijsselhof
- WAARSCHIJNLIJK zoon van Hendrik Gerrits op Dijsselhof en zijn 3e vrouw Maria Jansen.
- geboren erve “De Dijsselhof” te “Tongeren/ Wijnvoorden” 1718, gedoopt NG Wijhe 06-02-1718.
- leeft WAARSCHIJNLIJK nog 25-11-1736 [ORA Wijhe inv. 12/ 582].
- verder weinig van bekend.

C8 N.N. [Hendriks] Dijsselhof
- WAARSCHIJNLIJK kind van Hendrik Gerrits op Dijsselhof en zijn 3e vrouw Maria Jansen.
- geboren erve “De Dijsselhof” te “Tongeren/ Wijnvoorden” 1720, gedoopt NG Wijhe 14-01-1720.
- WAARSCHIJNLIJK overleden < 25-11-1736 [ORA Wijhe inv. 12/ 582].

C9 Berent [Hendriks] Dijsselhof
- WAARSCHIJNLIJK zoon van Hendrik Gerrits op Dijsselhof en zijn 3e vrouw Maria Jansen.
- geboren erve “De Dijsselhof” te “Tongeren/ Wijnvoorden” 1723, gedoopt NG Wijhe 10-11-1723.
- leeft WAARSCHIJNLIJK nog 25-11-1736 [ORA Wijhe inv. 12/ 582].
- verder weinig van bekend.
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René Kattenwinkel
E-mail: katte128 @ planet.nl
http:\\www.boognet.eu\wp\

