Onderstaande is verre van volledig en betreft voornamelijk erfhuis verborgingen. Soms wat andere
zaken die voor eigen onderzoek relevant waren. In de loop van de tijd zal het weer herzien worden
als er aanvullingen zijn.
Aantekeningen uit het Gerichtssignaatvan het scholtambt Hattem 1632-1661, inventaris nummer 1
18-04-1632: Erschenen Gerrit Berents Puttenstein als mombeer van het onmundighen kind van zal.
Aert Berents, ende Brant Henricks als man ende mombaer sijner huijsvrou Fie Aerts, ende hebben
voor die praetentien ende schulden so ijmant op het erfhuijs van zal. Aert Berents t' eningher tijt
moveren mochten tho burghen gestelt Seino Hermsen ende Jan Aerts
23-05-1633: Compareerden Jacob Wijghers ende Anna Wijghers ende hebben met Gerrit Jansen
Raemr ende Thonis Lamberts verburghet het erfhuis van zal. Jan Goossens teghens alle lasten ende
schulden, so ijmant daer op mochte hebben te pretenderen
21-08-1633: Erschenen Aert Geurts ende heeft sijn onmundighe kint bij sijn zal. huijsvrouw Hadewich
Henricks gheprocreert voor des selfs moederlijck goedt bewesen een twintichste deel in vijff
merghen hoeij landts ende ghelijcken ghedeelte in drie schepel saijlandts beijde gheleghen in 't
Oldebroeck als oock een obligatie van vier en vijfftich kgl slaende op Aelt Beerts ende Aeltjen Jans
05-05-1636: Erschenen Thomas Thomasen ende Lambert Jansen als mombaeren van die
onmundighen kinderen van zal. Henrick Willems, ende hebben door Seino Hermsen ende Jan Jansen
Cuijper verburghet het erfhuijs van der onmundighen bestevader Willem Claes voor alle actien ende
lasten, als bij ijmandt daer op solde moghen ghepraetendeert worden
13-09-1636: Erschenen Lubbert Jacobs ende heeft sijne persone ende goederen ter instantie van
Jenneken, Willemken ende Stevenken Lamberts nae ghelaetene kinderen van zal. Lambert Jansen, als
mede Derck Jansen als recht verkreghen hebbende van sijne zal. huijsfrouwe mede ghewesen
dochter vanden voorn. Lambert verobligheert voor alle sodanighe schulden ende actien als bij
ijmandt op het erfhuijs van haer meer ghemelte vader mochte gepraetendeert worden
13-09-1636: Verders erschenen Hermen Thijs als oom ende bloetmombaer vant onmundighen kint
bij zal. Lambert Jansen ende Hermken Gerberts gheprocreert, ende heeft ten behoeven des voors
onmundighen door Lulof Hermsen verburghet des selfs overledenen olderen erfhuijs voo alle
schulden ende opspraacken als bij ijmandt daer op ghepraetendeert mochten worden
18-09-1636: Jan Pelen als bestevader ende bloetmomber vant onmundigen kint bij sijnen soon Gerrit
Pelen ende Gerbrechtjen Everts naeghelaten heeft der selven erfhuijs verburghet mette personen
van Frerick Jansen ende Gerrit Berents welcke haer voor alle schulden ende lasten
08-01-1637: Erschenen Jacob Wijghers ende Evert Gerrits ende heben haere personen ende
goederen tot burghe ghestelt voor die schulden ende lasten so int erfhuijs van zal. Jan Dercks
bevonden mochten werden

03-03-1637: Compareerden Frerick Jansen ende Gerrit Henricks obligerende haere personen ende
goederen voor die lasten ende actien so op die erfnisse van zal. Thonis Aerts op des tsaementlijcke
kinderen ghedestueert
21-03-1637: Erschenen Beerte Hertgers weduwe van Jan Gerrits Sluck ende heeft haer onmundighen
kint bij den voors Jan voor des selfs vaderlijck goedt bewesen twaelf kgulden neffens een bedde met
sijn toebehoor. Wijer Henricks word aangesteld als borg
20-02-1638: Erschenen Arent, Derck ende Dries Lubberts voor haer selfs ende mede tot den naeme
van haere susters ende broeders ende hebben het erfhuijs an haer zal. vader verburghet met Lulof
Herms ende tegens alle lasten ende actien so bij ijmandt solden mochten ghepraetendeert worden
27-09-1640: Erschenen Hermen van Eerbeeck als erfghenaem van zal. Jacob Gerrits van Eerbeeck
ende heeft des selfs erfhuijs verburghet door Claes Willems ende Derck Jansen voor alle actien ende
oplaeghe, so bij ijmandt daer op mochte ghepraetendeert worden
11-10-1640: Erschene Rent Henricks ende heeft als man ende mombaer sijner huijsvrouw, ende
mede in qualite als momber van den drie kinderen bij zal. Willem Jansen naeghelaeten verburghet
nae voorvankcs recht het erfhuijs van zal. Willem Snellers en des selfs huijsvrouwe, daer voor tot
burghe sich verbonden heeft Herman Jansen, onder beding van garant ende indemnisatie so bij den
voorn. Rent wederom belovet is
14-02-1641: Erschenen Mense Gerrits, Jacob Henricks ende Gosen Gerrits nomine uxorum, voorts
Gerrit Dries ende Jochem Thones semp huijsv erfghenaemen van zal. Aeltjen Thonis, ende hebben
nae voorvancks recht verburghet het erfhuijs van haer respective moeder Aeltjen Thonis voors, voor
alle actien so bij ijmandt daer op mochten werden ghepraetendeert, waer voor burghen geworden
sijn Gerrit Peters ende Jan Herms, den welcken comparanten voorn. wederom belovet hebben te
garanderen
00-03-1641: Erschenen Jan Sneller ende Egbert Henricks ende hebben nae voorvancks recht
verburghet het erfhuijs van haer zal. moeder die weduwe van Jan Snellers waer voor burghen
gheworden sijn Claes Arents ende Henrick Egberts
01-05-1641: Erschenen Willem Dercks ende heeft so voor hem selfs alssijne cohareden nae
voorvancks recht verburghet het erfhuijs van sijn zal. moeder waer voor burghen gheworden sijn
Jurrien Willems ende Herman Jansen
15-03-1642: Erschenen Jan Sneller ende Egbert Henricks ende hebben haere personen ende
goederen opt versoeck van Aeltien Sanders thoe burghe ghestelt voor alle lasten ende actien so
ijmandt op die erfnisse van Brant Dercks zal. haeren Aeltiens halve broeder mochte te praetenderen
hebben
19-06-1642: Erschenen Jan Cornelis ende Claes Willems ende hebben verburghet die mombaerschap
bij haer aenghenomen over d' onmundighe kinderen van zal. Coendert Willems, belovende die selver
ter goeder trouwer t' administreren, waer voor burghen gheworden sijn Jan Snellers ende Claes

Aerts, den welcken wederom belovet hebben schaedeloos t' holden ijder verbandt van haere
personen ende goederen
19-06-1642: Dienvolgents mede erschenen Willem Coenderts voor hem selfs als mundich sijnde,
ende die voorn. Jan Cornelis ende Claes Willems als mombaeren ende hebben verburghet het
erfhuijs van Coendert Aelts, voor alle actien ende opspraecke so ijmandt daer op mochte te
praetenderen hebben waer van burghe gheworden sijn Jan Snellers ende Claes Aerts
20-06-1642: Erschenen Helmich Cornelis weduwe van Coendert Willems gheassisteert met Wijchman
Cornelis haeren broeder verklaerende hoe dat sij voorghenomen hebbende sich te verandersaeten,
haeren ses kinderen bijn haeren zal. man voornoemt gheprocreert, voor der selven vaderlijcke
gherede goederen bewesen heeft ende bewijst bij desen die summa van vier hondert gulden, een
ijder ad 20 stuijvers ghereeckent, waer vansij aen een ijder kint des selfs quota uitkeeren ende
verrichten sal, so wanneer het selven achthien jaeren olt sal sijn gheworden, mits daer aen
desalverende ghelijcke quota in die gherechte helfte van des erfhuijs schulden, daer van sij
comparante die besaetonghe aenghenomen heeft, ende die selve oock tot sijner tijt het
ghenoechsaeme quitantien te doceren gheholden sijn sal
22-04-1644: Erschenen Egbert Henricks d' Olden ende Jong ende hebben nae voorvancks recht
verburget die erfenisse van haeren zal. innocenten broeder voor alle actie ende opspraecke so bij
iemant daer op mochte gepraetendeert worden, Waer voor burger geworden sijn Jan Aerts ende
Gerrit Henricks
22-06-1645: Erschenen Gerrit van Putten nomine uxoris Berent ende Henrick Everts voor haer selfs,
voorts Jan Pelen als mombaer vant onmundighe kint van Gerrit Pelen semptlijkcke erfgen. van zal.
Arentjen Joghums, ende hebben nae voorvancks recht verburget het gemelten Arentjens erfhuijs
voor alle actien ende opspraecke so bij iemandt daer op mochte gepraetendeert worden waer voor
burgen geworden sijn Claes Willems ende Brant Henricks
01-06-1648: Erschenen Lambert Everts voor hem selfs en mede als momber van Peter Peters, voorts
Aeltjen Everts ende Aelt Everts kinderen ende erfghenaemen van zal. Evert Gerrits ende hebben nae
voorvancks recht verburghet het erfhuijs van haeren zal. vader voornoemt waar voor burge
geworden sijn Gerrit Jansen Raemaecker ende Jan Herms tot Wesop, die welcke haere personen
ende goederen voor die voldoeninge van des selven erfhuijs lasten hebben geobligeert
10-07-1649: Erschenen Evertien Everts geassisteert met Wolter Everts haeren broeder sustinerende
bij accoort te hebben geacquireert haeren soons Steven Abrahams portie in sijnes vaders erfnisse als
mede in naeme van haeren soon Gerrit uijtlandich sijnde, ende heeft voor sodane twe gedeelten nae
voorvancks recht verburget het erfhuijs van haeren zal. man waer voor burge geworden is Wijer
Aerts, die welcke sijne persone ende goederen voor des selfs lasten geobligeert heeft
16-09-1649: Erschenen Lambert Jansen als man ende momber sijner huijsvrouwe ende heeft nae
voorvancks recht verburget her erfhuijs van sal. Soete Cornelis sijner voorn. huijsvrouwen moeder
waer voor burgen geworden sijn Steven Rutgers ende Conrad Hulleman onder verbandt van haerer
respevtiver personen ende goederen

24-12-1649: Erschenen Willem Mensen ende heeft nae voorvancks recht verburget het erfhuijs van
sijnen zal. vader Mense Gerrits waer voor burge geworden is Jan Cornelis, so sijne persone ende
goederen voor alle lasten ende actien, so bij iemant daer op gepraetendeert worden geobligeert
20-11-1653: Erschenen Berent ende Jacob Jansen voor haer selfs, voorts Greetken Jans weduwe
Claes Aerts geassisteert met haerer voorn. broederen, neffens Henrick Jansen Mullers nomine uxoris
te semetlijcke erfgen van zal. Jan Aerts ende hebben nae voorvancks recht verburget het erfhuis van
haerer vader voorn.
01-01-1654: Erschenen Albert ende Evert Gerrits voor haer selfs ende mede in naeme Gerrit ende Jan
Gerrits haere broederen ende hebben nae voorvancks recht verburget het erfhuijs van haeren zal.
vader Gerrit Gerrits door Jan Cornelis ende Jan Herms
09-01-1654: Gerrit Jans Snellers, Steven Henricks namens zijn vrouw Geertken Jans Snellers ook
namens hun broers en zussen Jan Jans Snellers, Aeltken Jans, Berent Jans en Jenneken Jans hebben
het erfhuis van hun vader Jan Sneller verburgd. Egbert Henricks en Gerrit Herms worden aangesteld
als borg
29-02-1656: Erschenen Geurt Aertss als sijnde tot sijn mundige jaeren gekomen, ende heeft sijne
mombaeren Beert Peterss ende Jan Henrickss bedancket voor haere trouwe ende goede
administratie verklaerende mede ten vollen van haer gecontenteert ende voldaen te sijn, ende niets
los vant' maegescheijt de dato den 21 augusti 1633 als anders in vordere tijden te sullen hebben te
pretenderen
26-06-1656: heeft Dietzemer gegichtet, dat hij ter instantie van Bartholt van Wilsem gearresteert
heeft Lucas Juriens om te hebben betaelinge van twintich guldens edoch ter goeder reeckenonge.
Gearresteerde heeft belovet als huijden over veerthien daegen wederom in te komen, daer voor
burghe is geworden Thimon Stevens
14-07-1656: heeft Arien Peters gerefereert dat hij uijt naeme van Jacob Frericks gearresteert heeft
Jan Gerritss van Campen, om te geven condtschap der waerheijt
20-07-1656: heeft Arien Peters uijt naeme van Henderick Hermss broeder van Marrigien Dercks
laeten arresteren Aeltien Hermss dochter van Herman Gosens, voor sodanighe actien als hij op d'
selve heeft t' pretenderen. Gearresteerde heeft ontsaet gedaen, door Berent jansen Groothans
belovende over 14 daegen wederom t' compareren
09-01-1657: Willem Willemss pro se ende Aert Gosens nomine uxoris, als mede caverende voor d
kinderen van zal. Jan Willemss ende hebbende nae voorvancks recht verburget het erffhuijs van haer
zal. moeder Marrigjen Jans, ende dat voor alle sodaenighe actien, kinder ende schaede als ijemant
daer op t' eeniger tijt mochte hebben te praetenderen, ende sulcks door Heiltien Warners ende
Derck Derckss dewelcke daer voor onder beloften van guarant hebben verbonden haer personen
ende goederen

19-02-1657: Arien Peters heeft op den 19 Februarij sijn gichte gedaen dat hij uijt naeme van Trientien
Willems ende Aelt Berent arrest ende beslach gedaen heft aen de pacht pennongen van Betien
Alberts soo Wijcher Wijcherss toe Wesop onder haer uijtstaende heeft, om ghene der selver over te
tellen, ten waere sij arrestant voldaen ende betaelt
19-07-1657: Erschenen Jurrien Willems voor 't Broeck ende heeft onder beloften van guarandt als
burghe voor Jan Casteel, verbonden sijn persoon en goederen voor sodaenighe twe achterstallighe
jaeren pacht als de weduwe Haelboems op de selve toe praetenderen heeft
30-08-1657: heeft Herman Hengevelt gegichtet dat hij uijt naeme van Wijer Aertss gearresteert heeft
Toenis Ariaenss om te hebben betaelinghe van 20 gl. nae luijt uijt sijn reeckenboeck, edoch ter
goeder reeckenonge. Gearresteerde heeft door Coendert Henrickss Smidt ontsaet gedaen ende
belooft over 14 daegen weder binnen te komen
15-01-1658: heeft Arien Peters gerelateert, dat hij uijt naeme van Jan Henrickss Muller gearresteert
heeft de waegen en peerden van Henrick Borst toe Wapenveldt om te hebben betaelinghe van
sodaenighe schult als d' selve ter goede reeckenonge is competerende, ende vorders voor ghene
anderen gerichten als hiet te convenieren. Gearresteerde heeft door Claes Schuijrman ontsaet
gedaen, ende belofft in de tijt van een maent te betaelen, waer voor hij Schuijrman als mede om
voor gheene andere gerichte te convenieren ende aen te spreecken, heeft verbonden sijn persoon
ende goederen als nae rechten (Oud Rechterlijk Archief, Gerichtssignaat van het Schoutambt Hattem
1632-1661, inv. 1).
18-01-1658: heeft Arien Peters gegichtet dat hij uijt naeme van Peter Reijners gearresteert heeft de
huijsvrouw van Jacob Willemss, om te hebben betaelinghe van sodaenoghe pennongen als kom ter
goeder reeckenonghe sij competerende (Oud Rechterlijk Archief, Gerichtssignaat van het
Schoutambt Hattem 1632-1661, inv. 1).
05-03-1658: Erschenen Berent Janss ende Henrick Egbertss, ende hebben nae voorvancks rechte als
burgen ingelaeten voor het onmondighe kint van zall. Jancob Janss voor t' Broeck gnt Henrickien
Jacobss, voor des selfs vaderlijcke erffhuijs, verbindende onder beloften van guarand, voor des
erffhuijses actien, lasten ende schulden haere personen ende goederen
22-03-1658: Arien Peters gearresteert uijt naeme van Berent Corneliss Aert Wijchertss voor
sodaenighe als hem ter goeder reeckenonge is competerende
16-04-1658: heeft Herman Hengevelt gegichtet, dat hij uijt naeme van Wendeltien Lubberts
gearresteert heeft Jan Berents in de Paeu tot Zwoll voor sodaene actie als d' selve op de gepasseerde
laeckenen wegens den toll toe pretendens heeft
27-04-1658: heeft Arien Peters gegichtet dat uijt naeme vanden weduwe van Gosen Jochems arrest
ende beslach gedaen heeft aenden pennongen ofte huijre des huijses soo Jan Driess gewesene
boumeester toebehorend is, om ghene der selver over te tellen ten sij haer restant voldaen ende
beatelt

09-05-1658: heeft Arien Peters gegichtet dat hij uijt naeme van Berent Janss Groothans gearresteert
heeft Aeltien Dietzemers huijsvrou van Jacob Willemss om betaelinghe t' obtineren van hondert k. gl.
volgents obligatie daer aff sijne
10-05-1658: Erschenen Berent Willemss in t' Voerhuijs ende heeft door Toenis Berentss verburget
sijn peert soo door Peter Coops in t' Broeck geschuttet is
10-05-1658: Henrick Egbertss pro se, Gerrit Jans nomine uxoris Machteltien Egberts, Berent en
Claesjen Egberts, voorts Peter Coops nomine uxoris et sororis hebben nae voorvancks recht
verburget haer olders ende betevader ende bestemoeders erffhuijs gnt. Egbert Henrickss ende
Gerrigien Claes, ende sulckes voor alle actie kinder ende schaede als ijemant daer op mochte
praetenderen, sijnde daer voor onder beloften van guarand burghe geworden Jan Cornelis ende
Egbert Henrickss
06-08-1658: heeft Arent Gosens door Peter Gerritss verburget sijne vijff beesten soo bij Steven
Abrahams in d' Oosters geschuttet sijn
16-09-1658: heeft Arien Peters gegichtet, dat hij uijt naeme van Henrick Everts tot Wesop aengeseijt
ende verbooden heeft Caspar Henrickss om het landt, soo hij van Oosterwolden volgents pachtcedul
gepachtet heeft, ende daer aen noch jaren hebbende sich niet te bemoeijen ofte te bekeijen,
sullende andersints genootsaeckt wesen op den voorn. Caspar allen kinder ende schaede te
verhaelen
14-02-1659: Erschenen Henrick Gijsberts nomine uxoris Geertien Claes, ende heeft nae voorvancks
recht verburget haers vaders Claes Gerberts erffhuijs, voor sodaenighe actien ende schulden als
ijemant daer op eenichsints mochte toe pretenderenden hebben ende sulcken door Berent Henricks
ende Derck Manricus, dewelcke daer voor onder beloften van guarand verbonden hebben haere
personen ende goederen, om daer op ende aen allen schulden kinderen en schaede te verhalen
24-09-1659: Erschenen Henrick Evertss in de Bulten, ende heeft door Jan Driess wonende op Hannis
Coops goet verburget sijne beesten soo door Jan Cornelis geschuttet sijn
28-09-1659: Heeft Gerrit Krijdt gegichtet dat hij in absentie van Arien Peters ten versoecke van Jan
Henrickss Muller gearresteert heeft het peert, soo Henrick Bos van Wesop is toebehorende ende
sulcks om t' obtineren die betaelinghe van 18 gl. soo d' selve aen hem arrestant plichtich is
28-09-1659: heeft Arien Peters gerefereert, dat hij ter instantie van Herman Gerritss Kistemaecker
heeft arrest ende beslagh gedaen aen pacht als mede aen 3 mudde roggen ende z mudde
boeckweijte soo Jor. Johan Rengers onder sijnen meijer Willem Henrickss op den Vogelsanck t'
ontfangen ende uijtstaende heeft, ende sulckes om t' obtineren ende t' erlangen die betaelinge der
penn: soo hem volgents verwin competerende sij
31-10-1659: heeft Arien Peters gegichtet dat hij uijt naeme van Herman Hengevelt gearresteert heeft
Willem Dercks om te hebben die betalinghe van sodaene pennongen, als Jor. Johan Rengers op hem
geassigneert heeft, ende bij hem gearresteerde te betalen aangenomen sijn. Op den 29 octob: heeft

Arien Peters uijt naeme van den Scholtis Keppel arrest gedaen aenden goederen, soo den man voor
het Broeck dootgesteken sijnde, aldaer is hebbende, ende sulckes ter causa des selffs erhuijs nae
voorvancks recht werde verburget: Gelijck oock aen den penn: soo Willem Dercks onder den meijer
op den Vogelsanck uijtstaende heeft in gelijcken cas van verburginghe sijnes kinderen erffhuijs
16-04-1660: Erschenen Jurrien Willemss ende heeft sigh verklaert als burghe voor sodaene twe
hondert guldens aen sijn schoonsoon Herman Arentss alsnoch van pacht vanden Eeckmole aen die
erffgenaemen van zal. Burgermr. Galen ofte des selffs gewesene huijsvrouwe plightigh is, belovende
deselve als sijn eijgen propre schult te betalen op den laesten termijn van den verschenene
cooppenn. des voorss molen, ende sulckes onder verbant van sijn persoon ende goederen, met
recunciatie van alle dienstige acceptien ende beneficien van rechten
16-04-1660: Erschenen Herman Arentss Eeckmuller voor hem selffs, ende mede de rato voor sijne
huijsvrouwe caverende ende heeft tot verwissonghe ende verseeckeronghe van sijn schoonvader
Jurrien Willemss, dewelcke sigh als burghe voor die cooppennongen van die gekofte Eeckmole als
oock andere schulden geinterponeert ende verklaert heeft, aen den selven verbonden ende
overgedragen die voorn. Eeckmole neffens huijs ende hoff, om daer sijn guarand te neemen ende
voor alle andere creditoren bij parate executie, alle sijnen kinder ende schaede te verhalen
18-04-1660: Erschenen Jurrien Willemss als burghe voor Herman Arentss ende heeft bij verwonnen
ende onlosbaere panden in der tijt van drie weecken aen Derck Derckss aenbelooft te betaelen
sodaene pennongen waer voor des voorn. Herman Arents goederen albereets verwonnen sijn
23-06-1660: Die weduwe van Claes Gerbertss heeft door Lambert Wijers verburget de bolle, soo door
Derck Janss Boer geschutted is
11-04-1661: Erschenen Jan Berentss ende heeft door Cornelis Henrickss Muller verburget sijne
beesten, soo bij de weduwe ofte kinderen van zall. Rent Henrickss uijt de Hacke Mate geschuttet sijn
11-04-1661: Arien Peters heeft gerelateert, dat hij gerichtelijcken ten versoecke van Jan Berentss,
ende sulckes mede uijt last vanden Hr. Officier Keppell, heeft aengekondiget, die weduwe ofte die
kinderen van zall. Rent Henrickss, dat sij sijne beesten ongeschutt ende ongemolesteert, in de Hacke
Maete souden laeten gaen, ende sulckes bij de poene van 25 heeren ponden, waer voor d' selve bij
overtredinghe souden aengesproocken worden: Ende alsoo bij de voorn. Weduwe ofte kinderen
albereets des selffs Jan Berents beesten daer uijt geschuttet waeren, soo heeft hij d' selve verburget
door Cornelis Henrickss Muller, als nae rechten
12-04-1661: Erschenen Jan Berentss ende heeft voor die twedemael door Cornelis Henrickss Muller
verburget sijne beesten, soo door die weduwe ofte een der kinderen van zall. Rent Henrickss uijt de
Hacke Mate geschuttet sijn
12-04-1661: heeft Arien Peters de novo ter instantie als voren te sien, bij dubbele poene van 50
heeren ponden aengekondiget die weduwe ende kinderen van zall. Rent Henrickss, om des selffs Jan
Berents beesten ongeschutt in de Hacke Maete te sullen laeten gaen, dewijl hij Jan Berentss soo

langhe is verblijvende in sijne olde possessie vanden pacht, ter tijt toe, hij met recht daer uijt sall
gesleten sijn
22-04-1661: Heeft Arien Peters gegichtet, dat hij uijt naeme van Jan Muller in den Engel als volm.
vanden heer Schaegen gerichtelijcken heeft doen uijtgeleijdet de beesten, soo Jan Berentss in de
Hacke Maete toe weijden uijtgedaen hadde konnende d' selve sijne actie hier tegens hebbende,
institueren nae behooren
15-09-1661: heeft Arien Peters sijn gichte gedaen, dat hij uijt naeme van Jan Brouwer gearresteert
heeft Lambert Gerrits toe Wesop, om ter goeder reeckeninghe betalinge te hebben van veertien
guldens. Gearresteerde aen den arrestant die gepraetendeerde 14 gl. te betalet hebbende, is nae
voldoeninghe sijnes ontsaet, uijt sijn arrest ontslagen
Bron: Gerichtssignaatvan het scholtambt Hattem 1632-1661, inv. 1
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