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Gelders Archief
Toegang 0124 inv.nr. 5243
De Stickcamp en de Brinckcamp in 1627
(1) Wij Ivo Sijbrandus ende Beatrix ter Inden, echteluyden, doen kundt ende bekennen mit desen openen brieve voor
(2) ons ende onsen erven, dat wij mit onsen vrijen wille ende rijpen berade, om ende voor eene seeckere somme van penningen
[die]
(3) ons geheel ende al voldaen ende betaelt is, vercoft, overgegeven ende opgedragen hebben, vercopen, geven over ende
dragen op
(4) kracht deses aen Heijman Toeniss ende Fijtgen Goirts echteluyden ende haren erven, die gerechte helfte van twee campen
lants
(5) den eenen genoempt den Stickcamp, ende den anderen Brinckcamp, mit twee maetgens daerbij gehorende, sijnde
ongesch[eyden]
(6) ende onverdeilt mit Lubbert Vehren t' Arnhem, tesamen gelegen in den kerspel Aenstoot, buyrschap Harscamp, mitzgaders
die
(7) gerechticheit1 int Hoge ende Lege2 Velt tot die voorschreven helfte van de vercofte landen vanouts gehorende, gelijck Jan
[M]om ende
(8) Wilhem Aertss deselve in gebruick hebben, niet uytgesondert. Ende vertijen3 daervan ten behoeve van de voorschreven
koperen ende
(9) haren erven, sulx dat wij Ivo Sibrandus ende Beatrix ter Inden van de gerechte helfte der voorseyde twee campen lants
(10) ende die twee maetgens daerbij gehorende, mitzgaders die gerechticheit int Hoge ende Lege Velt daerbij behorende, te[ ]
(11) onterft, ontrechticht ende ontgoedet, ende die voorschreven Heijman Toeniss ende Fijtgen echteluyden daeraen wederom
geerft, ger[echticht]
(12) ende gegoedet zijn ende blieven, om d'helfte van de voornoemde parcelen van landz #
(insertie onderaan) mit die gerechticheit in t Hoge en Lege Velt #
rechten
lage
3 afstand doen van, afstaan
1
2

te gebruicken ende te genieten t' haren schoonsten4 sonder
(13) iemants bekroch5 ofte wederseggen6. Gelovende7 wij echteluyden vercoperen, voor ons ende onsen erven die helfte van
den
(14) voorschreven stucken lants te vrijen8, te wachten ende te wahren9 jaer ende dach ende voorts ten euwige dagen toe ende
alle voorkomm[el]10
(15) ende voorplicht11 daervan aff te doen als erffkoops recht is op Veluwen. Behoudelick12 die hier van den lande syn
[ger]ichtich[eit],
(16) onder t verbant13 van onse personen ende goederen, gereet ende ongereet, tegenwoordich ende toekommende, egen[e]
uytgesondert
(17) waer deselve oock gelegen, ende te bekommen sullen sijn, om alle gebreck, hinder ende schade t welck die voorschreven
koperen ofte [ ]
(18) erven bij faute van14 de voorschreven vrijnge15 ende wahringe souden moegen hebben off lijden, daeraen mit peindinge
ende [su]sti[le..] [ ]
(19) verhalen, gelijck men nae den lantrecht van Veluwen ende allen anderen goeden rechten te doen gewoon is. Allet sonder
arglist.
(20) In oirconde der waerheit, so hebben wij verkopers voorgemelt, om t gebrecks wille onser segelen16, sampt ende besonder17
gebeden den e[rentfeste]
profijtelijkste, gunstigste
klacht
6 herroeping
7 belovende
8 te beschermen, beveiligen
9 toezien op de gerechtelijke uitspraak
10 oude lasten, die nog op het goed rusten
11 een al langer op het goed rustende verplichting
12 onder voorbehoud van
13 onder verbintenis, met als garantie
14 bij gebrek aan, bij afwezigheid van
15 beveiliging
16 omdat we geen eigen zegel hebben
17 samen en apart
4
5

(21) ende vromen Ceelman van Ommeren, scholtis tot Ede, mitzgaders Jan Derckss timmer ende Weijnandt Johanss als ge[ ]
(22) gerichtsluyden, om desen openen brieve voor ons ende onsen erven te willen besegelen ende onderschrieven. Dat welcke [
] S[ ]
(23) gerichtzluyden voornoemt ter bede als voren geern hebben gedaen. Gegeven in den jare onses Heeren duysent
seshond[ert] ende t[ ]
(24) den soevenundtwintichsten dach des maents Novembris.
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