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WERKGROEP TRANSCRIPTIE WINTERSWIJK 
 
 
Oud Rechterlijk Archief Bredevoort, 1664 
Toegang 0136, Inventarisnummer [125]  

 
VOORWOORD 
 

verantwoording & toelichting  
De transcripties van de gerechtsprotocollen van 1664 zijn begonnen in november 2005, nadat wij 
eerder de transcripties van de protocollen van 1665 en 1666 hadden afrgerond en op diskette 
hadden uitgebracht.  Dick Ruhe belastte zich wederom met de administratie, de tekstcontrole en de 
computerverwerking. Regelmatig werden er bezoeken aan het Gelders Archief gebracht om 
gemaakte teksten met de originele folieën te vergelijken. De redactie van het totale document heeft 
weer de nodige tijd en moeite gekost. 
 
Er werd volgens hetzelfde vaste stramien gewerkt, dat ook werd toegepast bij de transcripties van 
1665 en 1666. Daarbij hebben we ons wederom geconformeerd aan de regels en richtlijnen, die in 
grote lijnen ook door de ADW-werkgroep werden/worden gehanteerd.  

1. Niet geheel leesbare tekst, maar wel te reconstrueren, werd tussen teksthaken geplaatst 
[Bredevoort]; 

2. Niet leesbare tekst en niet te reconstrueren tekst werd met lege teksthaken aangegeven 
[……]; 

3. Zinnen en zinsneden in het Latijn werden in voetnoten vertaald. Daarbij wordt een vertaling 
door een vraagteken voorafgegaan als we niet zeker zijn van de juiste vertaling. Alle 
Latijnse vertalingen zijn meerdere keren beoordeeld; de werkgroep als geheel ontbeerde de 
kennis om overal zeker van te zijn. We hebben echter ons best gedaan; 

4. Soms zijn lange zinnen ‘doorgesneden’ met gebruikmaking van hedendaagse interpuncties; 
5. Voor de getranscribeerde tekst werd het ‘groene boekje’ als leid-raad gebruikt; 
6. Plaats-, persoons–, boerderij- en veldnamen zijn in een uitgebreid namenregister met 

folioverwijzing opgenomen; 
7. Woorden met een * staan in het woordregister; bij onzekerheid ook een vraagteken voor de 

verklaringen; de vele geraadpleegde bronnen zijn niet per verklaring vermeld; alle gebruikte 
bronnen worden aan het eind van deze verantwoording vermeld; 

8. Hoofdletters, kleine letters, leestekens en accenten in de transcripties zijn zo veel mogelijk 
volgens modern gebruik gehanteerd; 

9. Alle bekende afkortingen werden voluit geschreven, behalve in de margetekst; 
    10. Woorden die in hedendaags nederlands een samenstelling vormen, zijn aan elkaar 

geschreven; 
    11. De dubbele ii in het Nederlands is steeds als een ij beschouwd; 
    12. De korte en de lange s zijn steeds als s beschouwd; 
    13. De afkorting ‘Ex o’ werd door ons konsekwent als ‘ex officio’ getranscibeerd. Alleen daar, 

waar het overduidelijk was, werd de term ‘ex adverso’ gehanteerd. Interpretatieverschillen 
hierover zijn dus mogelijk. 

    14. De foliopaginering is aangegeven met nummer, gevolgd door recto en verso; 
    15. Voor de keren dat we ons niet aan de eigen richtlijnen hebben gehouden, verontschuldigen 

wij ons bij voorbaat. We deden ons best! 
 
 Transcripties van correspondentie tussen het Classis Zutphen van de Hervormde Kerk en 

de kerkenraden van Winterswijk zijn ons nieuwe onderwerp. 
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bronnen/woordenboeken:  
 
Bruns, K.  Die Amtssprache    Munster 1987 
Cappeli, A.  Dizionario di abbreviature Latini  www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/Cappelli 
Dale, van  Groot Woordenboek der Ned. Taal  Van Dale, Utrecht, 11e herz. druk, 1984 
Demandt, Karl E.    Laterculus Notarum,   Marburg 1992, 5e druk 
Habel, E.   Mittellateinisches Glossar   F. Schoeningh, Paderborn, 1931 
Kersteman, F. L.  Practisyns Woordenboekje (facsimile) Regio-project, Groningen, 1996  
Kolsteren, van    Vreemde Woordenboek,    Spectrum, 1981, 6e druk 
Koninck, C. de   Glossarium van Latijnse en Romeinse 
   rechtstermen    Maklu uitg., Antwerpen, Apeldoorn, 1993 
Malinckrodt, H. H. Latijn-Nederlands    Spectrum 1988, 2e druk 
Muller, F. e.a   Latijn-Nederlands    Wolters 1958, 8e druk 
Pinkster, H.  Woordenboek Latijn-Nederlands  http://www.latijnnederlands.nl/, 2e druk 
Reitsma, Rzn  Glossarium van Nederlandse en  
   Franse oude rechtstermen   UvA, 3e druk, 1969 
Trum, P.A.  Schluessel zu alten und neuen Abkuerzungen  Starke Verlag, Limburg/Lahn, 1966 
Verdam,     Middelnederlandsch Handwoordenboek  Martinus Nijhoff, 1911 
Verhoef, J.M.  De oude Nederlandse maten en gewichten Meertens Inst., Amsterdam, 1983 
Verwijs en Verdam Middelnederlands Woordenboek  Martinus Nijhoff, 1916 
Vries, M. de e.a.  Woordenboek der Nederlandsche Taal SDU, heruitgave, 1993 
 
 

de rechtspraak 
De rechtspraak, zoals die gepleegd werd in het ambt Bredevoort met wisselende zittingen in 
Aalten, Bredevoort en Winterswijk, wordt gerekend tot de zgn contentieuze rechtspraak. Kern van 
deze rechtspraak is dat een rechter een geschil tussen twee burgers tracht te beslechten. Het is 
een jurisdictie betreffende rechtsgeschillen op tegenspraak. De contentieuze rechtspraak valt onder 
de civiele of burgerlijke rechtspraak en wordt gerekend tot de zgn lage rechtspraak. 
Het Bredevoortse ‘amptsgericht’ bestond uit een drost of stadhouder, die werd bijgestaan door 
twee of drie ‘ceurnooten’ (assessoren of bijzitters) en een ‘landtschrijver’ (griffier). De drost of 
stadhouder werd benoemd door de Staten-Generaal van de Zeven Verenigde Nederlanden. De 
keuze werd door de Ridderschap dikwijls al geregeld in de Hof van Gelderland.  
In de tegenwoordige tijd zouden vele zaken, zoals die door het Bredevoortse gerecht werden 
behandeld, een afhandeling bij de notaris krijgen. 
 
 

 

achtergronden 
Bij de transcripties van het Oud-rechterlijk Archief van Bredevoort hebben wij ons bezig gehouden 
met de jaren 1664, 1665 en 1666. In de heerlijkheid Bredevoort (met Dinxperlo, Aalten en 
Winterswijk) gebeurden de dagelijkse dingen met deugd en ondeugd. Getuige ook de protocollen. 
Maar wat gebeurde er verder in Gelderland, Nederland en Europa? Onder welke omstandigheden 
werd er in Bredevoort recht gesproken in de jaren ’60 van de zeventiende eeuw? 
  
Het is de tijd van 
 
Het eerste stadhouderloze ti jdperk 1651-1672 & de Tweede Engelse oorlog 
Na de Vrede van Münster (“geen blijder maer in tachtig jaer”) die een einde maakte aan de oorlog 
met Spanje, benevens het overlijden van de stadhouder prins Willem II in 1650, brengt de 
aanstelling van Johan de Witt als raadspensionaris van Holland een periode van “Hollandse 
regering”. In Den Haag laat men zich weinig gelegen liggen aan wat er in Gelderland gebeurt. 
Aanvankelijk steunen vele Gelderse steden (Nijmegen, Zutphen, Tiel) de raadspensionaris, maar in 
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het hele gewest Gelderland komt toch langzamerhand het “Oranjegevoel” weer  opzetten. Rond 
1665 begint het vertrouwen in Johan de Witt en de Haagse regering af te nemen. 
 
Gebeurtenissen in de Achterhoek kunnen niet los gezien worden van andere zaken die in die tijd 
speelden. Zoals b.v. de geschillen betreffende het postvervoer tussen de Republiek en diverse 
Duitse staatjes in m.n. Ost-Friesland en het huidige Niedersachsen. Overigens, in de besprekingen 
hieromtrent speelde de Winterswijkse edelman Adolph Henrick van Ripperda tot den Buirse (tevens 
heer van Heerjansdam) een belangrijke rol. 
Binnen deze geschillen probeerden opportunisten verschillende zaken met ‘oud zeer’ naar hun 
hand te zetten, zoals bevelhebber majoor Copes van Wezel, die aan Johan de Witt voorstelde met 
500 man een verrassingsaanval op Bocholt uit te voeren ten nadele van Christoph Bernhard van 
Galen, de bisschop van Münster (13 mei 1664). De Witt zag echter niets in het plan. Die had met 
de verschillende optredens van de vloot (bestrijding van de Barbarijse zeerovers door Cornelis 
Tromp en het terugveroveren van Nederlands gebied in Afrika door Michiel de Ruyter), de 
besprekingen met Frankrijk over o.a. de zuidelijke Nederlanden wel andere zaken aan zijn hoofd. 
 
Al die broeiende en sudderende ruzietjes bleven doorgaan, omdat er vanuit Den Haag weinig 
gehoor was voor hetgeen er achter de IJssel gebeurde.  
 
Na herovering van de W.I.C.-bezittingen op de kust van Afrika verklaart Engeland op 4 maart 1665 
de oorlog aan de Republiek, het begin van de Tweede Engelse oorlog. De Nederlandse vloot o.l.v. 
Jacob van Wassenaer-Obdam stuit op 13 juni bij Lowestoft bij toeval op de Engelse vloot, die 
onder leiding staat van de hertog van York, de latere koning Jacobus II. Voor de Nederlanders 
verliep de slag desastreus; onderbevelhebber Kortenaer sneuvelt, het vlaggeschip de Eendracht 
met van Wassenaer-Obdam vliegt in de lucht. Veel Nederlandse schepen worden door de 
Engelsen buitgemaakt. Het is een volkomen nederlaag. 
Johan de Witt weet de Staten-Generaal te overtuigen van de herinrichting van de vloot. Michiel de 
Ruyter wordt de bevelhebber; de Engelsen ontwijken de nieuwe vloot en in het najaar van 1665 
moet de vloot – door stormen geteisterd – de thuishavens weer opzoeken voor noodzakelijk 
herstel.  
Vandaar ook weinig steun op 24 september 1665 bij de inval in Oost-Nederland met een leger van 
18.000 man door Christoph Bernard von Galen, de vorst-bisschop van Münster, (beter bekend als 
“Bommen-Berend”), waartoe hij was aangespoord met geldelijke steun van de Engelse koning 
Karel II en morele ondersteuning door de Franse koning Lodewijk XIV. 
Hij bezet Borculo, Lochem en Doetinchem, plundert o.a. Enschede en verwoest een aantal 
boerderijen en huizen tussen Vreden en Borculo, waarbij hij het ook op Bredevoort had voorzien. 
Hij verovert Oldenzaal en op 7 oktober krijgt hij de schans van Winschoten in handen, zodat men 
voor een beleg van Groningen begon te duchten. Er werden troepenversterkingen gestuurd o.l.v. 
de opperbevelhebber, prins Johan Maurits van Nassau. Op 13 december werd Lochem heroverd. 
Omdat de Hanzesteden wel enige steun uit Den Haag kregen, vormde de IJssel een soort 
verdedigingslinie. 
In het voorjaar van 1666 doet Bernard van Galen kleine guerilla-achtige invallen in de Achterhoek, 
ook nabij Bredevoort. 
In juni 1666 vaart o.l.v. Michiel de Ruyter een nieuwe vloot van meer dan 100 schepen uit, om de 
Engelsen o.l.v George Monk een gevoelige slag toe te brengen: de Vierdaagse Zeeslag, bij North-
Foreland in Het Kanaal. De Ruyter verovert zes Britse oorlogsbodems, maakt 3000 krijgs-
gevangen en is een held. 
In augustus 1666 treffen de beide vloten elkaar bij Duinkerken en bij de Tweedaagse Zeeslag 
delven de Nederlanders nu het onderspit, maar de vloot bereikt o.l.v. de Ruyter de Zeeuwse kust 
zonder een schip te verliezen.  
Bij Bourtange werd Van Galen op 10 december 1666 gestuit. Met de wetenschap dat Franse 
troepen onder leiding van generaal Pradel via Kleef op weg waren naar Münster, en prins Johan 
Maurits van de overkant van de IJssel via Lochem, Borculo en Bredevoort naar Münster wilde 



 4

trekken, moest de bisschop zich terugtrekken in de eigen domstad. Johan Maurits keerde echter op 
10 december in Lochem om en stak de IJssel weer over. 
De acties van de bisschop hadden nogal wat troepenbewegingen tot gevolg. Onwillige en 
geserteerde achtergebleven soldaten zwierven daarbij ook nog lange tijd door de omgeving, op 
zoek naar buit en voedsel. Door de hulp van de Franse troepen aan Gelderland tegen van Galen, 
werden de Gelderse boeren “seer quaelijck getracteerd, ende de boerinnen oock al te wel!” In 1666 
heerste in Limburg en Gelderland ook nog de pest. 
Bisschop van Galen werd op 18 april 1667 gedwongen tot de vrede van Kleef door de Franse 
koning Lodewijk XIV en de Grote Keurvorst van Brandenburg. De oorlogstijden in de Oost-
Achterhoek waren definitief beëindigd. 
Door een hevige pestepidemie in Engeland en door een felle brand in Londen, waarbij tweederde 
van de stad in de as werd gelegd, knoopte Engeland via bemiddeling van Zweden 
vredesonderhandelingen aan in april 1667. De besprekingen vorderden slecht. 
Georganiseerd door de raadspensionaris maakte de Ruyter in juni 1667 een succesvolle tocht naar 
Chatham (de slag op de Theems), met als gevolg dat op 31 juli 1667 te Breda de vrede met 
Engeland gesloten werd. Adolph Henrick Ripperda, heer van Heerjansdam en de Buerse (Meddo) 
was als gecommitteerde van de Staten-Generaal, één van de onderhandelaars. 
 
Gelderland kende in die tijd (1651-1672) drie kwartieren met elk een eigen hoofdstad (Arnhem, 
Zutphen en Nijmegen). Elk kwartier had zijn eigen Statenvergaderingen. Twee maal per jaar 
kwamen de Satenvergaderingen in Arnhem gezamenlijk bijeen. Het oudste lid van het “Hof van 
Gelderlandt” deed in de openingstoespraak de “proposities”, waarna elke Statenvergadering zich 
terugtrok in zijn eigen zaal. Het was een moeilijke vorm van regeren. Er werd veel gekonkeld en het 
omkopen van stemmen was bepaald niet ongewoon. 
 
 

bronnen/naslagwerken: 
 
W. Jappe Alberts:  Geschiedenis van Gelderland 1492-1795 
    De Walburg Pers, Zutphen, 1975 
J. de Rek:                 Prinsen, Patriciërs en Patriotten 
    Bosch & Keuning, Baarn, 1967 
Jansma & Schroor:  Tweedduizend jaar geschiedenis van Gelderland 
    Inter-Combi Van Seijen, Leeuwarden, 1986 
Brugmans & Kernkamp:  Algemeene Geschiedenis dl III 
    A.W. Sijthof, Leiden, z.j. (ca 1910) 
N. Japikse:                Prins Willem III, de koning-stadhouder  
    J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1933 
J. Wagenaar:              Vaderlandsche historie dl XIII 1660-1672 
    Diverse delen bij diverse uitgevers, Amsterdam/Leiden/Dordrecht/Harlingen, 
    deel XIII: 1782 
Fl. der Kinderen  Nederlandsche Republiek en Münster gedurende de jaren 1650-1666 
    Gebr. Van der Hoek, Leiden, 1871 
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WERKGROEP TRANSCRIPTIE WINTERSWIJK 
 
 
Oud Rechterlijk Archief Bredevoort, 1664 
Toegang 0136, Inventarisnummer [125]  
 
 

 Niet geheel leesbare tekst, wel te reconstrueren: [tussen haken] 
 Niet geheel leesbare tekst, niet te reconstrueren: [ …. ] 
 Zinnen en zinsneden in Latijn in voetnoten vertaald  
 Nog onzekere voetnoten: beginnen met vraagteken 
 Plaats- en persoonsnamen in namenregister 
 Woorden met * staan in woordregister 
 Zinnen ingekort met interpunctie 
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{voorblad} 
 
Landtgerichten soo desen jaere 
1664 sijn geholden. 
 
26e       21e  
27e  january   22e   juny 
28e       23e  
 
  9e        5e  
10e  february     6e       july 
11e         7e  
   
23e        4e    
24e  february     5e       octobris 
25e        6e   
 
  8e      18e  
  9e  marty    19e    octobris 
10e       20e 
       
22e        1e   
23e   marty      2e   novembris 
24e         3e  
        
26e        15e   
27e   aprilis     16e  novembris 
28e       17e  
      
10e      29e       novembris 
11e   may    30e    
12e    juny      1e       decembris 
 
 
 
      

{folio 1 recto} 
In nomine domini nostri Jesu Christi Amen1 
 
Lunae* 4e january 1664 
Drost* und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hartlieff, Casper Everts 
 
In saecken tusschen Wichert te Buckel ende Berent Mensinck in* causa injuriae, sijn d’ acten tegens die 
producten ende protocollaire termijnen ten overstaen beidersijts parthien ende volmachtigers, vlijtich 
gecollationeert*, ende daermede verbotenus* ’t accorderen* bevonden, ende is tot ordeldrager* genoemt Frits 
Rabelinck. 
  
Erschenen Berent ten Woestenesch en sijn huisvrou Hermken Beerninck, die bekanden voor haer ende haeren 
erven deucht- ende wettelijck schuldich te sijn an Jan ten Bengevoortt die somma van twehondert guldens ter 
goeder reeckeninge, heerkomende* 

                                                   
1 in de naam van onze heer Jesus Christus, amen 
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{folio 1 verso} 
van met te dancke verschooten* gelt, als andere verteringen ende van gemelte Bengevoortt gekofte* waeren, 
gelaevende* die selve praeciselijck anstaende may te betaelen, bij veronderpandinch aller haerer haeff ende 
goederen, mestrecht als anders, om sich gemelte Bengevoortt met parate* executie kost- ende schadeloos 
daeran moge verhaelen. 

 
Jovis* 14e january 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts. 

 
Doctor Theben, volmachtiger van schepen Derck ten Hagen tegens d’ heer obercommissaris Groenewolt, 
bevindende dat gisteren aldereerst seeckeren contra-reces* ex* officio geexhibeert* is, so contendeerde* 
volgens die recessen* op voorgaende gerichtsdagen afgeholden al* noch tot rejectie*, oft immers dat daerop 
niet mach gelet worden, ende alsoo bij gemelte reces* volmachtigers* praetendent* 
 
{folio 2 recto}  
het juramentum* ’t onrechte gedefereertt* is, dat bij assignatie* op seecker weduwe die geconsigneerde* 
penningen soude sijn angenoomen.  
Verklaertt alhier praesent sijnde van geen assignatie* eigentlijck te weten, maer wel gesegt ’t hebben voor 
anvanck van die proceduire, dat sij uit die gelibelleerde* penningen van commissaris Groenewolt soude betaelt 
worden ende konde sij die penningen krijgen, dat mocht hij wel lijden, waer entegens nu uit den acten en haerer 
depositie* blijckelijck, dat sij die penningen versocht heeft om ’t ontfangen, maer niet hebbe konnen 
bekoomen, ende overmits daervan die redenen in deurgaenden actis sijn geallegeertt*, als dat naementlijck 
geene penningen soude uitgevolcht worden, als tegens extraditie* van seeckere reeckeninge die volmachtigers 
praetendent* niet was schuldich bij* te brengen.  
Soo staet op die vermeinte delatie* niet te letten alles te meer, door dien oock in den actis alleen blootlijck 
genarreert* is, van eenige praetense* consignatie* van penninge daer nochtans geen bestendigen blijck daervan 
ooit gedaen is, ende selfs den heer rentmeester Joost ter Vile doenmaligen* gewesenen stadtholder*, 
rotundelijck* verklaert van geene consignatie* van penningen te weten, dat hij oock niet gesien heeft datter 
eenige penningen in* judicio soude sijn geconsigneertt* ende nedergelecht worden, die welcke in quantum pro 
confesso2 accepterende, en sunsten* des gemelten stadtholders* daervan inbedinge* tot nader verificatie van 
bewijs. 
Soo wordt versocht van den tegenwoordigen landtschrijver Bronckhorst, in* cas dat eenige praetense* 
penningen tot profijte van volmachtigers praetendent* in den gerichte mochte geconsigneertt* sijn, te relateren, 
hoe daene quantiteit van penningen daer in sijn nedergeleidt, versoeckende  
 
{folio 2 verso}  
sunsten*, die relatie* van ‘t gerichte, ofte die anteickeninge uit het reeckenboeck* van den overledenen 
landtschrijver Johannes Wisselinck, hoe daene penningen dat bij die tegenparthij sijn geconsigneertt*, ende op 
welcke tijt, ende hoe danige maniere, protesterende dienvolgents, dat d’ acten niet mogen beslooten ende 
afgesonden worden voor ende aleer dat daer van genoechsaeme gerichtelijcke blijck gedaen ende den selven 
acten bijgevoecht sij, die welcke bij desen tot stuire* van justitie ende waerheit noch als voor versocht wordt. 
 
{folio 3 recto} 
Ex* officio doctor Smits, volmachtiger van den heer obercommissaris Groenewolt, dewijl* jegendeels* reces* 
wijtlopich is, sal om het protocoll met geen lanchduirige dictaten* te vervullen, een reces* in* scriptis tot 
debath van des jegendeels* dicenten*, overleggen, conclurerende ende protesterende als daer bij. 
 
 

                                                   
2 in hoeveelheid als toegegeven 
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{folio 3 verso} 
Ex* officio doctor Theben, inhaererende* prioribus*, contradiceerde* jegendeels* contrareces* den 12 
january 1664 geexhibeertt*, als bestaende in mere impertinentien, per* generalia, met versoeck dat daerop 
niet moge gelet, maer ten praetendent* recht gedaen worden.  
Contradicerende* van gelijcken jegendeels* wijtloftigen* op dato geexhibeerden* schriftelijcken reces* per* 
generalia, ende concludeerde tot rejectie* van dien als tegens landtrecht en ter laeter tijt ingekoomen, immers 
ende in allen gevalle dat daer op niet moge gelet worden, persisterende* vorders* bij die voorige acten ende 
actitaten, en die overgelechte originele obligatie*, en eigen hant van den heer verweerder, die welck in sich 
suiver ende sonnenklaer is, daer bij in ’t minste niet is vermelt datmen noch vorders* reeckeninge sal, maer 
datter afgereeckent is. 
’t Welck niet klaerder heeft konnen bewesen worden als door d’ eigen hant van die tegenparthij sefs, soo 
datmen eens voor al protesteertt, sich tot geen nieuwe afreeckeninge te willen inlaeten, maer dat bij die suiver 
obligatie* wil persisteren*, anbelangende ’t gene over die vermeinte consignatie* geschiet is, segt volmachtiger 
alleen eventualiter gedaen ’t hebben, door dien posito, non autem concesso3, dat die penningen wettelijck 
geconsigneertt* waere, soude soodane consignatie* den anlegger* om redenen bij laeste schriftuir angetogen, 
niet kunnen obsteren*, maer bevindende uit die relatie* van den heer stadtholder Joost ter Vile, dat die 
vermeinte 
 
{folio 4 recto} 
consignatie* in sich dubieus is, so versocht volmachtigers praetendent* noch als voor, om daer eigentlijcke 
klaricheit te hebben, off soodaene geconsigneerde* penningen als bij den actis in recessu* genarreertt* is, 
onder sijn edele sijn berustende, versoeckende mede, door dien uit last van den heer droste* ende richter alhier 
den ceurnoot* Wilhelm Hertlieff geauthoriseert is, om desen angaende bij die weduwe van den overgeledenen 
landtschrijver te verneemen, ende dan bij haer geantwoordt is, dat sij eigentlijck van die saeck niet en wiste, 
alleen dat in haer zalliger mans reeckenboeck* wel soude angeteickent sijn, wat bij hem ontfangen was, op het 
selve boeck sich gerefereertt hebbende dat den voorschreven ceurnoot* daer van gelieve te relateren, ende dat 
mede sodanich boeck in originali voor het volle gerichte moge vertoont worden, om daer uit den eigentlijcken 
staet van die quantsuis* geconsigneerde* penningen te vernemen. 
 
Relateertt Wilhelm Hertlieff, dat hij sich ten huise van die weduwe zalliger heer landtschrijver Wisselinck 
hebbe gevoecht en die selve wegens die geconsigneerde* penningen, soo in desen voorgaenden reces* verhaelt, 
hebbe afgevraecht, welcke daerop tot antwoort gegeven, van die selve alhier gevraechde en geconsigneerde* 
penningen niet te weten en nooit met oogen gesien ‘t hebben, hebbende haeren soon heer doctor Weddinck 
haers zalliger mans reeckenboeck* overgegeven, waer uit ’t selve soude ersien en konnen4 vernemen worden, 
hoedanich met den staet der penningen was gelegen. 
 
{folio 4 verso} 
Relateertt oock wijders* den tegenwoordigen landtschrijver Bronckhorst, dat ten tijde hij sijne functie was 
anveerdende, en alsdoen die protocollen met daer an de ap- en dependentien* van hem wierden overgelevert, 
geene penningen uit handen van die weduwe zalliger Stephano en Johanne Wisselinck, ontfangen hebben5, 
oock onder denselven tegenwoordich geene van die hier quaestieuse penningen sijn berustende. 
 
Ex* officio doctor Smits om taedieuse* redyten* te vermijden, repeteertt priora*, addendo*, dat het protocol in 
desen in puncto antedictae consignationis6, vollenkoomen gelooff moet meriteren*, alschoon d’ heer 
stadtholder* ter Vile door lanckheit* van tijde sulckx uit die memorie mochte gekoomen sijn, sullende 
volmachtigers praetendent*, hoewel onnodich, bij lijfflijcken eede konnen verklaren, dat hij die alinge* somma 
ad 305 guldens in handen van den gewesen landtschrijver heer doctor Wisselinck hebbe overgelevert. 
 
                                                   
3 neergelegd, maar niet verkregen 
4 boven ‘ersien’  staat een 2, boven ‘en’ een 3 en boven ‘konnen’ een 1, zodat er gelezen moet worden: 
(soude) konnen ersien en (vernemen worden) 
5 boven ‘ontfangen’ staat een 2, boven ’hebben’  een 1. De zin wordt dus: …hebben ontfangen … 
6 inzake de bovengenoemde bij het gerecht afgegeven penningen 
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Ex* officio doctor Theben, seit dat dese eetlijcke praesentatie buiten kennisse van den praetendent* # alhier 
niet praesent sijnde # gedaen wordt en of wel die penningen als dus an den volmachtiger mochten sijn 
overgetelt, waervan nochtans bij quitantie niet gebleecken is, dat daeruit niet en geconsequeertt*, dat die 
penningen in* judicio realiter sijn geconsigneert*, maer dewijl* uit al ’t voorgaende te praesumeren* niet sijn 
erlecht* off immers ten vollen erlecht*, soo versoeckt  openinge van des overledenen olden landtschrijvers 
reeckenboeck* ende visie* van die doode hant7, welcke parthien daerin lichtelijck sal konnen scheiden en 
decideren, alles onder protest ende bedinch dat men sich over desersijts dictaet* niet wijders* gedenckt in te 
laeten, als men nae rechte schuldich ende geholden is, en bij voorigen 
 
{folio 5 recto} 
acten bereits* gedaen heeft, quo* relatio. 
 
Ex* officio doctor Smits, seidt dat parthij advers* wegens dese consignatie*, die doch nondum editis 
rationibus8 niet hadde behoeven te geschieden, sich tevergeefs, so seer gaet bemoeien, sullende suo tempore 
praestitis de iure praestandis9 die selve penningen ongetwijfelt te vinden sijn, waer over men sich noch als voor 
ten protocolle doet refereren, ende onnodich achtende yts meer hier bij te voegen. 
 
Ex* officio doctor Theben, seidt dat ongetwijfelt die penningen, soo der eenige geconsigneertt*, wel 
voorhanden ende te vinden sullen sijn, maer dewijl* parthij advers* sterck op die consignatie* gaen wil, die 
welcke doch in sich ob rationes allegatas10 niet soude konnen bestaen, seidt volmachtigers praetendent*, dat ten 
weinichsten die quantiteit van geconsigneerde* penningen  door die relatie* van doemaelen* stadtholder* Joost 
ter Vile behoorden angewesen te worden, ende alsoo sijn edele rotunde* verklaertt daer van geen kennisse ’t 
hebben, soo staet vastelijck te praesumeren* dat geene penningen nae behooren sijn geconsigneertt*, immers 
ende in allen gevalle niet die volle somma als nae rechten behoortt, ’t welck doch bij vertooninge van ’t 
reeckenboeck* des overledenen landtschrijvers lichtelijck kan gedecideertt worden.  
Blijvende oversulckx dien angaende tot sijn voorige dictaet*, met expressen* protest ende bedinch, dat over de 
principaele saecke geen recht sal 
 
{folio 5 verso} 
moge gedaen worden, het sij dan saecke dat eerst ende voorall die informatie over die wettelijckheit, ofte 
onduchtichheit van die vermeinte geallegeerde* consignatie* ingekoomen sij, ende den actis ad* referendum 
bij gevoecht, anbelangende die gepraetendeerde* reeckeninge, verbleeff volmachtiger bij sijn voorige reces*, 
ende daer bij angetogene suivere ende irreprochabele* welbekende ende nooit gestrafte obligatie*, daerbij van 
den heer verweerder geen reserve ende voorbeholt gemaeckt is om nader reeckeninge te sullen doen, en of wel 
desselven mede-erffgenaemen tegens sijn edele daer over yts mocht soecken te praetenderen*, ’t selve gaet 
dese saecke niet an, sijnde die selve oock met volmachtigers praetendent* in geen proces, persisteertt* alsoo bij 
sijn vooriges. 
 
Ex* officio doctor Smits, qualitate qua inhaererende* den inholt van die voorige recessen*, segt die gedaene 
consignatie* om die in actis angetogene redenen, niet nootsaeckelijck geweest te sijn, ende in* omnem 
eventum, dat die deuchdelijckheit van dien en hoeveel species* gedeponeertt sijn, uit den protocolle klaerlijck 
is blijckende, invoegen dat uit des jegendeels* gedaene protest van sich ten praetendenten* niet te willen 
inlaeten, en desselfs lanchduyrige trainissementen* niet anders is te sluiten als dat hij de victoria* causae 
despererende*, sich het oordeel van onpartijdigen niet derft onderwerpen, twelck nochtans denselven weinich 
sal konnen helpen, doordien die selve 
 
{folio 6 recto} 

                                                   
7 vertegenwoordiger van de overledene, of: vordering op een overledene  
8 omdat de redenen niet bekend gemaakt waren 
9 als te zijner tijd aan de wettelijke verplichting voldaan is 
10 wegens de aangevoerde redenen 
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soo oft en menichmael, testantibus retroactis, pure et simpliciter11 ten principaelen* heeft gesubmitteertt* en 
oversulckx die selve conclusie geensints kan rescinderen* ende opheven, versoeckende dat so wel op het eene 
als op het andere moge recht gedaen worden, die rest van jegendeels* reces* als in notorie* ongefundeerttheit 
bestaende, passerende per* generalia juris* et facti. 
 
Ex* officio Theben versocht noch als voor ten praetendent* recht te doen, mits conditie nochtans, dat voor 
eerst den inholt van die voorige recessen* moge genoechgedaen worden, en alsoo den landtschrijver 
gerelateert* heeft geen consignerende* penningen onder sich te hebben, protesteerde in* conformite van die 
voorige dictaten*, opdat die waerheit moge voor den dach koomen, off die genarreerde* species geexburseertt* 
sijn # ofte niet # dat die voorige landtschrijvers ofte daeran bij successie* die geconsigneerde* penningen 
souden gekoomen sijn, van die eigentlijcke quantiteit in* puncto consignationis naer behooren sullen hebben te 
doceren, offte sich daervan medio* juramenti daerover te expurgeren*, bedingende dat geen proces sal 
beslooten en afgesonden worden, voor ende aleer dat desen praejudicielen* punct in rechten genoech gedaen 
sij, achtende onnodich op jegendeels* vordere* dictaten*, naedemael* volmachtigers praetendent* niet anders 
als eindtschap* van saecke instantissime* versoeckt, onnodich wijders* te recesseren*. 
 
Ex* officio doctor Smits. Seidt als voor praemuture* nimis 
 
{folio 6 verso} 
op het punct van consignatie* doet dringen, maeckende een praejudicieel* punct van ’t gene laest in 
consideratie* koompt. 
Ex* officio priora*. 
 
Martis* 26e january 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts 
 
(in de marge: Schepen ten Hagen contra Groenewolt) 
Doctor Weddinck, volmachtiger van d’ heer obercommissaris Groenewolt in saecken tegens schepen Derck ten 
Hagen, alsoo d’ acten gecollationeertt* sijn, versochte dat d’ anlegger* die selve sal hebben te ablegeren*, sin* 
secus contendeerde* in contumaciam* tot versteck*, en wol sich sunsten* kost- ende schaedeloos van dese 
instantie* bedongen hebben, afwachtende* hierop des anleggers* comparitie*, sin* secus in contumaciam* 
proclama* begerende. 
 
{folio 7 recto} 
Gerrit Eckerveldt sprack an met rechte Ewolt Gerritsen, vermogens* relatie* van Hermen van Basten op 
huiden* geciteertt*, voor die somma van hondertvijff guldens hollants, salvo* calculo, aftreckende bewijslijck 
solutum*, heerkoomende* van afgekofte* ende hem geciteerde* geleverde bommasijnen12, gesint* des 
gedaechdens comparitie* ende satisfactie*, met refusie* van kosten, sin* secus,  badt*  tegens den 
ongehoorsaemen een wachten* ende waeren ’t erkennen*. 
 
Hierop erschenen Wilhelm Hertlieff ende relateerde dat den geciteerden* Ewolt Gerrits an handen van hem 
comparant* een seeckere memoria ofte reeckeninge hadde overgelevert, met versoeck dat die selve in absentie 
des geciteerden* an handen van den landtschrijver mochte ingebracht worden. 
 
Ex* officio Gerrit Eckerveldt seidt, dat Ewolt Gerritsen voorhoofts* geciteertt* sijnde oock voorhoofts* sich 
hadde  behooren te sisteren*, ofte ten weinichsten tot sijn defensie genoechsaeme procuratie* t’ geven, 
angaende het continue* van die reeckeninge, daer uit blijckt dat geciteerde* selfs gestant doet noch eenich 
restoir an den citant* schuldich te sijn, soo hij ten weinichsten tot liberatie* van kosten ende schaeden hadde 
behooren gepraesenteertt te hebben, idque* realiter, nopende die vordere* contenta* van dreigementen, sijn 

                                                   
11 getuige den vroegere akten/handelingen, duidelijk en eenvoudig heeft gesubmitteerd 
12 bombazijn 
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niet huius* fori en kan men met sulck een koyer/kojier13 geen schult betaelen, verblijft derhalven bij sijn 
conclusie en versoeck van proclama*. 
 
’t Gerichte erkent proclama*. 
Proclamatus* non* comparuit. 
 
{folio 7 verso} 
(in de marge: Doctor Hengel contra Groenewolt in puncto arresti) 
(in de marge: een onleesbare kladtekst, cijfers ?) 
Doctor Hengel nomine* proprio, repeteertt tegens heer obercommissaris Groenewolt sijn overgegevene 
declaratie en daer bij gedaene versoeck, afwacht* van des selven volmachtiger doctor Theben op huiden* 
diminutie* in plaets van antwoort, sin* secus, soo hem die copie noch niet mocht overlevertt sijn, versochte 
daer toe terminum* te praefigeren*. 
 
Gerrit Eckerveldt bekande volgens sijn eigen hant an Henrick en Wessel van Cleeff wegens gekofte 
bombasijden schuldich te sijn die somma van 65 daler Cleeffs, luit* obligatie*. 
Geloofde die selve anstaende Paessen deses jaers onfeilbaer te betaelen, tot dien fine* sijn gerede* en ongerede 
goederen ter parater* executie submitterende*. 
 
(in de marge: Salm contra Vehlen in puncto condictionis indebiti) 
Doctor Theben, volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den heer prince van Salm, contra die respectieve 
graeff ende vrijheren van Vehlen, versocht alnoch* in* puncto condictionis* indebiti conscriptionem* actorum 
et diem* collationandi an te stellen. 
 
(in de marge: Salm contra Eerde) 
Doctor Theben, volmachtiger van sijne vorstelijcke genade den heer prince van Salm 
 
{folio 8 recto} 
wol tegens jonker Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel schriftelijcken reces* hebben inbedongen*, cum* 
submissione, met versoeck dat conscriptio* actorum moge geschieden. 
Ex* officio doctor Weddinck, volmachtiger van jonker Eerde, prioribus salvis*, badt* copie. 
 
Doctor Theben, volmachtiger van Lambert Corts, versocht van Tonnis Henrickxen handelingen, sin* secus et 
si* quid agatur, petit copiam.  
Ex* officio doctor Hengel, volmachtiger van Tonnis Henrickxen, overgaff14 tegens Lambert Corts tegens d’ 
onverhoopte gedaene pandtkeeringe* justificatie* van peindinge*, cum* annexis, concludeerde inholts*. 
 
(in de marge: Welevelt contra Groenewolt in puncto van een jaer huishuir anno 1661 verschenen) 
Doctor Theben volmachtiger van den heer obercommissaris Groenewoldt contra den heer van Diepenbroeck, 
hebbende onlanchs copiam* ontfangen van jegendeels* schriftelijcken reces*, wol daer tegens contrareces* 
cum* annexis in* puncto liquidationis primi* anni hebben inbedongen, cum* submissione, et si* quid contra 
agatur, petit* copiam. 
 
Ex* officio Johannes Wolff, volmachtiger van jonker Welevelt ten Diepenbroeck, versocht noch als voor desen 
dat een dach van collatie* en ablegatie* moge angestemt worden, interim* van oppentholt en kosten 
protesterende, versocht niet te min van ’t inbedongen* copiam*, om tempore* ablegationis te refuteren*. 
 
(in de marge: Welevelt contra Groenewolt in puncto van een jaer huishuir anno 1662 verschenen) 
Doctor Theben similiter* in* puncto liquidationis secundi* anni. 
Ex* officio Wolff similiter* 

                                                   
13 kohier? in de zin van lijst (bijv. van belastingen) of verzamelbundel 
14 hierboven staat n(on) exh(ibitum): het is niet getoond 
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Doctor Theben volmachtiger van Henrick ten Broecke versochte van den fiscus* handelinge, et si* quid agatur, 
petit* copiam. 
 
{folio 8 verso} 
Johannes Wolff, volmachtiger van den heer Georch Frenck, capitein ende commandeur tot Grol, wil tegens 
Jan Sewinck huiden* debite* geciteertt* sijnde volgens relatie* des geswooren, wil sijn anspraeck* cum* 
annexis inbedongen* hebben, concludeertt en versocht als daer bij, afwacht* gedaechdens erschijninge, sin* 
secus. 
Ex* officio doctor Weddinck, volmachtiger van Jan Sewinck, salvis* exceptionibus* quibuscunque, versochte 
der inbedongene* anspraecke* afschrift. 
 
Eodem* 
Coram* stadtholder* Casper Everts. 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Theodorus Bronckhorst 
 
(in de marge: heer commandeur Frenck contra heer commandeur Lawick) 
Doctor Theben, volmachtiger van den heer gouverneur van der Lawick contra den heer commandeur Frenck, 
hebbende alnoch* geen copiam* van jegendeels* laest ingediende cum* annexo ontfangen, bedinchde* 
alnoch* copiam* ende terminum* landtrechtens, et si quid ex officio agatur, petit similiter, propter notoriam 
absentiam15, copie, met reserve van nader debath. 
Ex* officio doctor Hengel, volmachtiger van den heer commandeur Frenck, repeteertt ante* acta en versoeckt 
frivolis non attentis16, alsoo jegendeels* advocaet die versochte copie heeft, tandem* aliquando dach van 
collatie* bij een edele gerichte an te stellen, alwaer het schoon over ses weecken, voorbeholdens volmachtiger 
si* opus een mundelijck reces* daertegens, sin* secus protesteerde de protracta justitia et expensis17. 
’t Gerichte stelt dese saecke uit ad* proximam. 
 
{folio 9 recto} 
Mercurij* 27e january 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Derck Brethouwer, Jan ten Brincke, Hermen Huininck 
 
Doctor Weddinck, volmachtiger van Lambert Cremer, repeteertt tegens Gerrit Jegerinck die naestleden 
gerichtsdach geimpetreerde* ende die vermogens* relation* des heeren voochts* Grootenhuis geinsinueerde* 
wette*, en versoeckt in* conformite van dien met die taxatie te vervaeren* off ten weinichsten terminum* 
tegens anstaende gerichtsdach an te stellen. 
Obtinuit*. 
 
Doctor Weddinck, volmachtiger van Jan te Welscher, verstaende dat an sijden van Vildeken eenige ter later tijt 
praetense* materie soude geexhibeertt* sijn, versochte daer van visie* ende soo nodig copie, om alsdan in die 
saecke te concluderen. 
 
{folio 9 verso} 
(in de marge: Beeltjen Rallen contra die tijtlijcke gasthuismeesters tot Boeckholt) 
Doctor Weddinck, volmachtiger van Beeltjen Rallen, afwacht* van die proovisooren des gasthuis Boeckholts 
behoorlijcke handelinge. 
 
Doctor Hengel, volmachtiger van Henrick Meisters repeteertt tegens Mechteltt Brethouwers, weduwe van 
Dieren op huiden* vermogens* relatie* van Jan Grievinck ad* reassumendum geciteertt*, sijne voor desen 
                                                   
15 en als er iets van de tegenpartij gedaan zal worden, vraagt hij eveneens, wegens kennelijke afwezigheid, 
een kopie 
16 zonder te letten op flauwiteiten 
17 over het voortslepen van het proces en kosten 
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geprotocolleerde anspraeck* die welcke men van die daer bij begrootene somma reduceertt ad 36 dalers, 
vermogens* d’ hant van geciteerde*, gesint* daerom nochmaels voldoeninge met refusie* van kosten, sin* 
secus badt* tegens den ongehoorsaemen een wachten* ende waeren ’t erkennen*. 
Hierop erschenen Wessel Nachtegael, ende bekande dat citant* binnen 14 daegen van comparants* moeder 
soude betaelt worden. 
 
Hermen Mentinck heeft vermoge* relation* des geswooren Jan Grievincks angepeindete* gerede* ende 
ongerede goederen van Anthoni Janknechts voor 16 guldens, 10 stuvers verteerde kosten, huiden* dato 
opgebadet* en daervan eene wette* gebeden*. 
Obtinuit*. 
 
Doctor Hengel, volmachtiger van die weduwe Kinckhuis, vermits een edele gerichte belieft heeft die saecke 
tegens Berent ter Voorst op huiden* te procrastineren*, ende immiddels geen betaelinge gevolcht is, soo 
versochte nu eindelijck proclama* te decerneren*. 
’t Gerichte erkent* proclama*. 
 
{folio 10 recto} 
Hierop erschenen Berent ter Voorst en alsoo die selve geen sufficiante redenen heeft weten voor te brengen # 
als alleen 14 daegen uitstel versoeckende #, so wordt denselven geordineertt* over 14 daegen betaelinge te 
doen of bewijsen, of redenen ter contrarie*. 
Ex* officio doctor Hengel protesteert ondertusschen van onnodige kosten. 
 
(in de marge: heer ter Empel contra die weduwe en erfgenaemen Grootenhuis cum suis). 
Doctor Hengel, volmachtiger van den heer ter Empel, overgaff vel* quasi tegens die weduwe van zalliger 
voocht* Grootenhuis en consorten een tryplycque* naeckt ende bloot, submitteerde* en concludeerde als daer 
bij. 
 
(in de marge: Welpshof cum suis contra viduam ten Borninckhave) 
Doctor Hengel, volmachtiger van die weduwe van wijlen Berent schulte ten Borninckhove,  
repeteertt ende inhaereertt* sijne voor desen afgeholdene contumaciale* recessen* met overmalich* versoeck, 
dat die saecke tegens Welpshoff en consorten nu meer pro* conclusa moge op- en angenoomen worden. 
 
Ex* officio doctor Roller, volmachtiger van Welpshoff cum suis, seidt desen edele gerichte die 
nootsaeckelijckheit van sijn absentie bekent te sijn, was mitsdien geen contumacie* gestendich* en dede 
mitsdien sijn nootdruft* inbedingen*. 
Ex* officio priora*. 
 
Doctor Hengel, volmachtiger van die weduwe van wijlen Berent ten Borninckhoff afwacht* van schulte Jan ten 
Borninckhoff op desersijts geexhibeerde* duplycque behoorlijcke handelinge. 
Ex* officio doctor Roller, volmachtiger van Jan schulte ten Borninckhoff, versochte copie en tijt landtrechtens. 
 
{folio 10 verso} 
(in de marge: Welpshoff contra Eppinck in* causa injuriae) 
Doctor Roller, volmachtiger van Welpshof, verstaende dat an sijden van Eppinck is gedient van antwoordt, 
versochte, salvis* prioribus, copie. 
Ex* officio Repeteertt sijne ingediende antwoordt, bij die conclusie van dien persisterende*. 
 
(in de marge: Kerckmeesters tot Aelten contra Henrick ten Broeck). 
Doctor Roller, volmachtiger van die kerckmeesteren alhier tot Aelten, versoeckt van Henrick ten Broeck 
behoorlijcke handelinge, en protesteertt van contumaciale* kosten. 
 
Erschenen Joost de Roller, der rechten doctor als volmachtiger van sijn swaeger Henrick van Basten, gevende 
een edele gerichte ’t erkennen, hoe dat hij voordesen alhier ex* capite spolii wegens het ontvoeren der vruchten 
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van ’t goedt Mebel had doen citeren* Derck ten Vildeken cum intimatione solita et consueta18 en denselven 
gecontumacieertt*, waer tegens bij doctor Johan Kelfken op sub- en obreptyff* angeven an den hoove van 
Gelderlant oock waeren uitgewerckt brieven van cassatie* ofte avocatie* en eindelijck formele citatie* onder 
den tytel van attentaten*, waerdoor comparants* praetendent* d’ handen ad* interim sijn gebonden geweest, 
soodanich dat die saecke tot uitdrach* van ’t selve gepractiseerde incident* heeft moeten stilstaen, en gemelte 
doctor Kelfken dienangaende op den 23e deses bij sententie* van welgemelte hoove is verklaertt in sijn eisch en 
conclusie niet te sijn ontfanckelijck, ter contrarie* den gedaechden daervan kost- en schadeloos geabsolveertt*, 
waer door dan die jurisdictie van desen edele gerichte wordt gejustificeert*. 
Soo versoeckt comparant* ter gevolge van dien tegens den voorschreven Vildeken citationem* ad* 
reassumendum, om ’t anhooren intendit*, en volgens die leste retroacten* geprocedeert te worden, als sich naer 
rechte sal bevinden te behooren. 
Obtinuit* en wort terminus* over ses weecken angestelt, mits dat parthij advers* hiervan insinuatie* gedaen 
worde. 
Hiervan Jan Grievinck die wette* ten huise van Vildeken den 9e february 1664 geinsinueertt*. 
 
{folio 11 recto} 
Jovis* 28e january 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Rotger Poelhuis, Lambert Tra 
 
Erschenen Derckxen Garritsen, huisvrou van Berent Warnsinck, die bekande dat sij in eenigen woorden strijt 
met Wendele ten Dulle, huisvrou van Heine Leessinck, was geraeden, en tegens gemelte Wendele eenige 
incivile erroerige woorden gesproocken uit een ijverich* gemoet, welcke haer nu van herten leet deden, en 
mitsdesen acte van poenitentie* toonde, met verklaringe, dat sij Derckxen Gerritsen op Wendele ten Dulle 
niet wiste ter werelt te seggen als eer en deucht, bekennende die uit eenen uitgepachten* ijver en caleur* op 
haer Wendele ten Dulle uitgegevene scheltwoorden haer innerlijck ende van herten leett te doen, biddende* 
daerom haer Wendele ten Dulle ende d’ heer Justitie om vergifnis. 
 
{folio 11 verso} 
Doctor Weddinck uit den naeme van Henrick Veendrich, sprack an mett rechte Aloffs Hermen, vermoge* 
relation* des geswooren van Jan ter Pelckwijck geciteertt*, voor die somma van ses guldens, gesint* 
betaelinge, met bekeeringe van kosten en schaeden soo bereits* gedaen ende geleden, en afwacht* des 
gedaechden comparitie*, sin* secus, proclama* te decerneren*. 
’t Gerichte erkent proclama*. 
Proclamatus* non* comparuit. 
 
Doctor Hengel, volmachtiger van Wichertt te Buckel, sprack an met rechte Evert Storm, vermoge* relation* 
des geswooren ondervoochts Abraham Peters op huiden* geciteertt*, voor die somma van 96 guldens cum* 
interesse, volgens obligatie*, gesint* voldoeninge, met refusie* van kosten en schaeden, en des gedaechdens 
comparitie*, sin* secus, proclama*. 
 
Erschenen Berent Hermelinck die bekande voor sich en sijnen erven oprechter wettelijcker schult schuldich te 
sijn an David die Joode die somma van achtenhalven ryxdaler en negen stuivers, ende beloofde dieselve tegens 
anstaende may met huidiges* dages kosten gewis ende onfeilbaer te betaelen onder verbant* van sijn persoon 
en goederen, ende poene* van reale en parate* executie. 
 
Erschenen Tonnis Beerninck, die bekande oprechter wettelijcker schult schuldich te sijn an David die Joode die 
somma van 29 guldens en 5 stuivers, ende beloofde dieselve tegens anstaende Jacobi* gewis ende onfeilbaer te 
betaelen onder verbant* van sijn gerede* en ongerede goederen, in* specie van sijn mestrecht ende gesaei*, 
hetselve hier voor verbindende om niet te mogen off sullen trecken eer en bevoorens dese penningen betaelt 
sijn, ofte sich daeran als oock, an alle andere goederen met reale en parate* executie te verhaelen. 

                                                   
18 met de gewone en gebruikelijke gerechtelijke bekendmaking (aanzegging) 
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{folio 12 recto} 
Doctor Hengel, volmachtiger van den heer oberste wachtmeester jonker Jacob van Dunnewolt, overmits* die 
saecke tegens die weduwe van zalliger Hermen Smits een geruimen tijt heeft stil gelegen, so versochte citatie* 
tegens dieselve om het proces in* statu quo jacet reassumeertt* en ten einde uit prosequeertt* moge worden, 
mits haer hiervan per* extractum insinuatie* geschiede. 
Obtinuit*. 
 
Doctor Weddinck uit den naeme van David die Joode, sprack an met rechte Geertt Heminck voor die somma 
van 70 ryxdaler en twaelff stuivers, vermogens* relatie* van Abraham Peters geciteertt*, gesint* betaelinge, 
met interesse* en kosten, en afwacht* des gedaechden comparitie*, sin* secus proclama*. 
Daerop erschenen Jan ter Pelckwijck, uit den naeme van Geertt Heeminck, versochte der anspraecken* copie 
en tijt landtrechtens. 
 
Doctor Weddinck uit den naeme van David die Joode, sprack an met rechte Wilhelm Hijnck, vermogens* 
relatie* van Jan ter Pelckwijck geciteertt* voor die somma van eenendertich ryxdaler en 28 stuivers. 
Versoeckt betaelinge, met refusie* van kosten en schaeden, en afwacht* des gedaechden comparitie*, sin* 
secus, wol proclama* gebeden* hebben. 
’t Gerichte erkent proclama*. 
 
{folio 12 verso} 
Doctor Weddinck uit den naeme van Moses die Joode, sprack an met rechte Wilhelm Hijnck, vermogens* 
relatie van Jan ter Pelckwijck op huiden* geciteertt*, voor die somma van 18 guldens 4 stuivers, achtehalff* 
schepel rogge, twintichste halve schepel boeckweite19, gesint* betaelinge, met refusie* van kosten, en afwacht* 
des gedaechden comparitie*, sin* secus, proclama* te decerneren*. 
’t Gerichte erkent proclama*. 
 
Daerop erschenen Wilhelm Hijnck en nam voor bekent an den eisch van beide Joden, David en Moses en 
belaefde voortts an David die somma van twintich ryxdaler op Jacobi*, en die rest binnen tijt van ses weecken 
met die kosten te betaelen; angaende den eisch van Moses, belooft hem anstaende may gewis en onfeilbaer te 
contenteren* en betaelen, alles onder verbant* van sijn persoon en goederen, dieselve daervoor tot reale en 
parate* executie submitterende*. 
 
Doctor Weddinck, volmachtiger van Jan ten Bengevoort, sprack an met rechte Tonnis Geelinck, vermoge* 
relation van Abraham Peters geciteertt*, voor die somma van derthich ryxdaler geleent geldt, gesint* 
betaelinge, met refusie* van kosten en schaeden, en afwacht* des gedaechden comparitie*, sin* secus, wol 
tegens denselven proclama* versocht hebben. 
’t Gerichte erkent proclama*. 
Proclamatus* non comparuit. 
 
 
{folio 13 recto} 
(in de marge: Arent Koenen contra die weduwe Graes) 
Doctor Weddinck uit den naeme van Aernoldt Coenen, repeteertt nochmaels tegens die weduwe Graes alle 
voorgaende dienstelijcke handelingen, daerbij omni* meliori modo persisterende*, en alsoo die saecke onder 
belofte van accommodatie* lange tijt is opgeholden, sonder dat eenige satisfactie* gevolcht is, so versochte 
comparant* d’ acten te conscriberen* ende an onpartijdigen afte senden, bij verweigeringe ofte oppositie* 
protesteertt ten hoochsten van kosten ende oppentholt*. 
 

                                                   
19 achtenhalve: 7½ , twintigste halve: 19½  
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Doctor Bertram Theben als volmachtiger van den hoochedelgestrenge heer gouverneur Georch Niclaes van der 
Lawick, heer tot Geldermalsum wol tegens den voocht Everwijn Wassenberch op huiden* volgens relatie* van 
den gerichtsdienaer citeertt*, een schriftelijcke anspraeck* cum* annexis hebben inbedongen*, concluderende 
inholts*, en praesenterende dieselve intra* biduum bij* te brengen. 
Ex* officio Everwijn Wassenberch, versoeckt copie van d’ anspraeck* en conclusie als die volmachtiger van 
den heer gouverneur tot Bredevoortt sal gedaen en genoomen hebben. 
 
Erschenen Jan Sickinck die bekande volgents sijn eigen hant an die weduwe Stemers tot Bredevoort schuldich 
te sijn die somma van 16 daler en twe schepel boeckweiten voor interesse*, gelaeft* dieselve anstaende 
vastelavond onfeilbaer te betaelen, sich tot dien einde submitterende* die parate* executie. 
 
{folio 13 verso} 
Jovis* 4e february 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Theodorus Bronckhorst 
 
Doctor Cornelis Smits heeft d’ angepeindete* gerede* ende ongerede goederen van Jan Bras, vermogens* 
schriftelijcke relatie* van Jan Grievinck, voor die somma van 26 ryxdaler verdient salaris, ter goeder 
reeckeninge huiden* dato opgebaedet* ende daervan eene wette* gebeden* en erholden*. 
 
Eodem* 
Erschenen voor desen landtgerichte doctor Bertram Theben als volmachtiger van Coenraedt Swarte als 
cessionaris* van die weduwe en erfgenaemen van zalliger Hermen Nachtegael, en heeft uit kracht van 
gerichtelijcke willekeur* in dato den 28 januarij 1656 een gerichtelijcke wette* versocht tegens Derck 
Averkamp, om betaelinge ’t hebben van die somma van 100 dalers cum* interesse à* tempore morae, 
aftreckende ’t bewijslijck solutum*, versoeckende sunsten*, dat 14 daegen nae insinuatie* van die wette* in 
cas* van misbetaelinge ’t veronderpandete goedt Kortbeeck pro* quantitate debiti et expensarum moge 
verkoft ende distraheertt* worden, tot dien einde versoeckende die biljetten alsdan nae expiratie* van 
gemelten tijt te verveerdigen, te publiceren en ’t affigeren*. 
 
Obtinuit* en wordt Derck Overkamp uit kracht van gerichtelijcke gedaene willekeur* in dato hiervoren gemelt 
geordonneertt het bewijslijck debitum te betaelen, en dat over 14 daegen nae insinuatie* deses. Andersints, soo 
sal bij mancquement vandien het goedt Kortbeeck verkoft, en tot dien einde die biljetten verveerdicht, 
gepubliceertt ende geaffigeertt* worden. 
Hiervan die wette* door Hermen van Basten den 5e february 1664 geinsinueertt*. 
 
{folio 14 recto} 
Martis* 9e february 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts 
 
Doctor Hengel volmachtiger van Wichertt te Buckel, gesint* van Frits Raebelinck inbrenginch van proces, en 
publicatie van sententie*. 
Ex* officio Mensinck gelijckvals*. 
Doctor Theben bedanckte sich der sententie*. 
 
(in de marge: Salm contra Vehlen in puncto condictionis indebiti) 
Doctor Theben, volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den heer prince van Salm, in saecken tegens die 
respectieve graeff en vrijheren van Vehlen in* puncto condictionis indebiti, versocht instantissime* alnoch* 
conscriptionem* actorum, en dat volmachtiger ex* officio bij decreett moge operlecht worden die gelichte* 
acta te restitueren, ten fine* van complement*. 
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(in de marge: Welevelt contra Groenewolt in puncto van een jaer huishuir, anno 1662 verschenen) 
Doctor Theben, volmachtiger van d’ heer obercommissaris Groenewolt tegens d’ heer borchertt Joost van 
Weleveldt, in* puncto liquidationis secundi* anni, hebbende op den 4e february naestleden* copiam* van 
jegendeels* ingediende schriftuir ontfangen, overgaff daer tegens recessum in scriptis loco oralis cum 
annexis20, praesenterende die selve gemundeertt* sijnde, intra* quatriduum bij* te brengen, concluderende en 
submitterende* inholts*. 
 
(in de marge: Item in eodem puncto anno 1661 verschenen) 
Similiter* in* puncto liquidationis primi* anni. 
Ex* officio Wolff, qualitate qua, inhaereert* sijn laestleden reces*, protesteertt van oppentholt en versocht 
daervan copiam* en conscriptie* van acten. 
Ex* officio Theben priora*. 
 
{folio 14 verso} 
Fiscus* in saecken contra Henrick ten Broeck, verstaende dat tegens landtrecht een nieu schriftuir cum* 
annexis soude exhibeertt* sijn, versochte daervan salvis* prioribus ende onder expressen* protest van kosten 
en oppentholt, copie. 
 
Ex* officio doctor Theben, volmachtiger van Henrick ten Broeck, seidt habita* copia gedient ’t hebben in* 
termino landtrechtens, ende dat die bewijsstucken voorlenchst* in voorige proces sijn inbedongen* geweest, 
gelijck mede seeckere sententie* van den commissaris Groenewolt contra Peter Cloeck ende Jan ter Woordt 
zalliger, die welcke noch versocht wordt in reden in actis angetogen dat mach extraheertt* en den actis ter 
inbedongene* plaetsen mede geappliceertt* worden. 
Ex* officio Fiscus* petit* copiam. 
 
{folio 17 recto} 
deur Frenck, nu mede tot beijveringe van ’t proces hier praesent sijnde, repeteert tegens den heer gouverneur 
Lawick retroacta*, ende versochte met protest van kosten nochmaels conscriptie* van acten, mits parthij 
advers* mochte willen inbrengen ’t geen hij wilde met voorbeholdt soo nodich van mundelijck debath, 
tempore* collationis. 
 
Ex* officio doctor Theben, volmachtiger van den heer gouverneur Lawick, segt dat styli* ordinarij is, dat 
men voor die gerichten wettelijckx procedeertt en dat geen dach van collatie* nae landtrechte wordt angestelt, 
voor ende aleer die saecken ten beiden sijden in* forma beschreven is en alsoo dan volmachtiger op den 4e 
february deses allereerst copie ontfangen heeft, en niet eerder die selve nae behoorlijcke en gewoenlijcke 
sollicitatien* heeft konnen machtich worden, so sustineertt* dat hem tijt van ses weecken ter jegenhandelinge 
competeertt*, en dat derhalve geen collatie* kan angestelt worden voor debath, ’t welck te weiniger kan 
afgesneden* worden, dewijl* jegendeels* schriftuir met bewijs bekledet is. 
En in* cas dat eenich ter contrarie* hier in mochte gevelt worden soo protesteerde voor all, dat sodanich 
decreett met kennis van onpartijdige rechtsgeleerden sal worden geschept, in sulcken val contenderende* 
concludendo ’t erkennen, ende uit te spreecken, dat geene collatie* sal worden gedecerneertt*, als nae 
ingekoomen bedongen behoorlijck debath, protesteerde wel expresselijck* van d’ onnodige kosten deses 
incidents*, moetende nootsaeckelijck beidersijts renuntiatie* van schrijvens geschieden ante* collationem, 
om den angestelden dach van collatie* niet illusoir* te maecken, sullende volmachtiger in* omnem eventum 
mede praecise over een maent tijts à dato deses met sijn materie cum* annexis, soo nodich, veerdich* staen, 
en die selve 
 
{folio 17 verso} 

                                                   
20 een besluit (overeenkomst) , schriftelijk in plaats van mondeling, met aanhangsels 
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realiter exhiberen*, konnende alsdan naer mundelijck off schriftelijck jegendebath in die saecke ten beiden 
sijden gesubmitteertt*, ende dach van collatie* angestelt worden, ad ordinem iudiciorum non 
intervertendum21. 
 
Ex* officio doctor Hengel, volmachtiger van den heer commandeur Frenck, seidt dat hij geen orden van 
judicie sal interverteren*, maer veel meer ex actis klaelijck consteren*, datmen desersijts voor ses weecken, 
jae oock voor twe maenden en langer bereits* gehandelt hebbe, waer tegens parthij advers* soo niet 
naestleden* gerichtsdach, ten weinichsten op huiden* in* termino had moeten handelen. 
Doende niet ter contrarie* ’t gene hij voorgeeft als solden desersijts overgegevene bewijsstuck niet 
onderteickent sijn, pro* copia concordante, dewijl* men die selve aldus hadden konnen overleveren gelijck 
sij geexhibeertt* waeren, angaende het vordere* bedinch, dat jegendeels* praesenteertt binnen den tijt van 
een maent sijn debath met bewijs te willen bijbrengen*, ’t selve kan heer volmachtiger toestaen, mits dat hem 
soo noodich tempore* collationis off ad interim mundelijck debath mach geaccordeertt worden, te meer noch, 
dewijl* die saecke in anteactis* genoechsaem over die praetense* incidenten* ’t onrechte geformeertt sijnde, 
getracteert is. 
 
{folio 18 recto} 
Bidt* derhalven nochmaels praeviis et salvis petitis22 dat een edele gerichte, soo niet over ses weecken, 
immers* ende in allen gevalle den dach van collatie* over twe maenden hierin gelieve te praefigeren*, te 
meer dewijl* volmachtigers praetendent* van Groenloo tot op Bredevoordt daer om gekoomen is, ende desen 
nacht daerom oock verblijven moet, maeckende onder tusschen expressen* eisch van kosten. 
 
Ex* officio Theben, alsoo ’t duister is, [ ] ordo* judiciorum niet mach verleentt worden, sec[undum] Nicolaes 
Ever[..] in sijn Loc[ ] Legat[ ] arg[ ]  ab ordine23, soo bleeff bij sijn voorige rechtelijcke praesentatie, en stelt 
dit incident* tot kennis van onpartijdige rechtsgeleerden. 
 
Ex* officio. Neemt voor eerst an die voluntaire* handelingen, binnen een maent daer doch parthij advers*, 
uitwijsens d’ exhibitien* eer hadde behooren gehandelt ’t hebben, verblijft derhalven bij sijn vooriges. 
Ex* officio priora*. 
 
{folio 18 verso} 
Mercurij* 10e february 1664 
Drost* und richter 
Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Derck Brethouwer, Jan ten Brincke, Hermen Huininck, Jan Nachtegael. 
 
Doctor Hengel, volmachtiger van die weduwe van wijlen Berent schulte ten Borninckhaeve, inhaereertt* 
nochmaels tegens Welpshoff ende consorten sijne veelvoldige gedaene compellen* van handelinge, ende 
daerop uitwijsens die retroacten* geaccuseerde* contumacie*, versochte derhalven dat parthij advers* eer 
ende bevoorens niet sal gehoordt worden, nisi* refusis prius expensis. 
 
Ex* officio doctor Roller, qualitate qua, volgens laest afgeholden reces* ontkent die contumacie*, ende 
overgaff realiter24 sijn inbedongen tryplycque*, concludeerde als daer bij. 
Ex* officio salvis* prioribus, badt* copie. 
 
(in de marge: Beeltjen Rallen contra die gasthuismeesters van Boeckholt) 
Doctor Weddinck, volmachtiger van Beeltjen Rallen afwacht* van die gasthuismeesteren tot Boeckholt 
handelinge. 
                                                   
21 Om de volgorde van gerechtelijke uitspraken niet in de war te sturen. Bedoeld wordt niet te snel naar 
onpartijdige rechtsgeleerden te gaan. 
22 met voorafgaand en gevraagd voorbehoud 
23 in de tekst staat hier een groot aantal afkortingen  
24 hierboven staat n(on) exh(ibitum): het is niet getoond 
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Ex* officio doctor Theben, volmachtiger van die gasthuismeesteren tot Boeckholt, versochte copiam*, 
praesenteerende ea* habita te dienen nae behooren. 
 
{folio 19 recto} 
doctore Hengel, volmachtiger van die weduwe wijlen Berent schulte ten Borninckhoff, repeteertt tegens Jan 
schulte ten Borninckhoff sijne gedaene versoecke van handelinge, met protest van kosten. 
Ex* officio doctor Roller, versoeckt alnoch* omni* meliori modo copie en praesenteert nae ontfanck vandie 
te dienen naer behooren. 
 
(in de marge: Kerckmeesters tot Aelten contra Henrick ten Broeck) 
Doctor Roller, volmachtiger van die kerckmeesteren tot Aelten, gesint* alnoch* van Henrick ten Broeck 
behoorlijcke handelinge, sin* secus. 
 
Ex* officio doctor Theben, volmachtiger van Henrick ten Broeck, verstaende dat die copie niet heeft konnen 
verveerdicht worden, die welcke naer exhibitie* van schriftuir daer bijgevoecht sijn, soo versochte in val die 
copie mochte veerdich sijn, die selve an comparant* moge overgelancht* worden, om daer op in tijt 
landtrechtens te dienen nae behooren, bedingende vooral tot contrahandelinge den tijt landtrechtens. 
 
Ex* officio doctor Roller sachte die bijgevoechde stucken te gelijcke met die materie overgegeven te sijn, 
alleenlijck dat daeruit eenige clausule concernenten* souden worden getogen, persisterende* oversulckx bij 
sijn voorige reces*. 
Ex* officio doctor Theben priora*, met praesentatie als rechtens. 
 
{folio 19 verso}  
(in de marge: Welpshoff contra Wilhelm Eppinck in causa injuriae) 
Doctor Roller volmachtiger van Welpshoff in causa Eppinck, gesint* alnoch* van d’ ingekoomene antwoordt 
copie, et habita* copia, terminum* landtrechtens.  
 
Ex* officio doctor Hengel, volmachtiger van Wilhelm Eppinck, protesteertt van onnodige kosten, dewijl* 
parthij advers* wel extrajudicialiter* copie kan versoecken, aldewijl* het eens judicialiter* geschiet is. 
Ex* officio Roller, seyt evenwel copie te moeten hebben, en persisteertt* oversulckx, naer voorgaende protest 
van diligentie*, bij sijn voorige versoeck. 
Ex* officio. Kan geen copie verweigeren, maer doleertt* over ’t kostbaere onnodich versoeck. 
 
Doctor Hengel, volmachtiger van die weduwe Kinckhuis, repeteertt tegens Berent ter Vorst het naestleden 
gerichtsdach erholden* decreett, waer bij hem sinnelijck* geordonneertt is op huiden* in termino betaelinge 
te sullen doen ofte volkoomen te bewijsen, afwacht* derhalven van gemelte Vorstman bij sittende gerichte 
den decreto te voldoen, sin* secus, badt* hem nu meer der anspraecke* vellich* ’t erklaren, stellende desen 
punct tot kennis van onpartijdigen. 
 
Ex* officio Berent Vorstman in* judicio praesent, hebbende gisteren kondtschap* laeten beleggen, wil sijn 
antwoordt hebben inbedongen* 
 
{folio 20 recto} 
met bewijs, badt* inholts*. 
Ex* officio, seidt dat sulckx den inholdt van ’t decreet niet kan adimpleren*, hebbende parthij advers* binnen 
den tijt van 14 daegen genoechsaeme kondtschappen* laeten voeren, waer van men reelijck copie op huiden* 
hadde konnen overleggen, dergestalt* datmen op die laeste uire die kondtschap* niet hadde behoeven bij* te 
brengen, is derhalven volmachtiger jegendeels* geen handelinge gestandich*, immers en in allen gevalle niet 
eer als naer voorgaende refusie* van kosten, cum omnis terminus statuto praefixus sit peremptorius25. 
Ex* officio Vorstman blijft bij sijn  antwoordt, sonder sich wijders* in te laeten als daerbij. 

                                                   
25 daar elk tijdstip, voorafgaand aan het vastgestelde, als ongeldig beschouwd dient te worden.  
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Ex* officio verblijft bij sijn gedaene submissie*. 
 
Doctor Theben, volmachtiger van Derck ten Vildeken, versochte van Jan te Welscher handelinge, sin* secus, 
salvis* per* omnia prioribus. 
Ex* officio doctor Weddinck, volmachtiger van Jan te Welscher, verstaende dat an sijden van Vildeken 
gehandelt is, versochte daervan visie*, om anstaende gerichtsdach of daer omtrent schrift- of mundelijck te 
submitteren*. 
Ex* officio Theben persisteerde* bij die retroacten*. 
 
Doctor Theben volmachtiger van Derck Kisters, afwacht* van die weduwe Snoecklaecken handelinge, sin* 
secus. 
Ex* officio doctor Hengel volmachtiger van 
 
{folio 20 verso} 
Enneken ten Snoecklaeck, seidt van jegendeels* duplycque wel copie ontfangen ’t hebben, maer niet van die 
daerbij inbedongene* bewijsdommen, protesteertt derhalven van oppentholt ende kosten. 
Ex* officio Theben versochte die selve daer bij te voegen, om in alles gedaen te worden nae behooren. 
 
Die saecke van Henrick Meisters contra die weduwe van zalliger Engelbertt van Dieren wordt uitgestelt ad* 
proximam.  
 
Doctor Theben volmachtiger van die weduwe van zalliger Velthorst, Lotte ten Hietbrinck cum suis, versochte 
exhibitionem* realem van tryplycque*, sin* secus. 
Ex* officio repeteert sijne overgegevene tryplycque*. 
Ex* officio Theben petit* copiam. 
 
(in de marge: heer ter Empel contra die weduwe en erfgenaemen zalliger voocht Grootenhuis cum suis) 
Doctor Theben volmachtiger van die weduwe ende erfgenaemen Grootenhuis cum suis, versochte van den 
heer van der Empel handelinge, sin* secus. 
Ex* officio praesenteert te tripliceren* in tijt landtrechtens. 
 
Doctor Theben, volmachtiger van die weduwe en  
 
{folio 21 recto} 
(in de marge: Weduwe en erfgenaemen Grootenhuis contra Wilhelm Hoopman) 
erfgenaemen Grootenhuis, in saecken tegens Wilhelm Hopman, ofte desselven intervenient* den heer van der 
Empel, versochte nae vervlooten tijt landtrechtens, op die ingediende schriftuire handelinge, sin* secus, wol 
den selven contumaciae* geaccuseertt* hebben. 
Ex* officio praesenteert habita* copia te dienen nae behooren. 
Ex* officio Theben seidt dat voor eenige maenden desersijts gedient is, en dat derhalven die copie voor 
eenige gerichtsdaegen heeft konnen gelicht* ende beantwoordt worden, en dewijl* het een gelt saecke is, dat 
parthij daervan niet behoore opgeholden worden, protesterende derhalven van oppenholt ende kosten. 
 
Ex* officio. Seidt quod non habita copia tanquam fundamento legitimae replicationis non possit hac à parte 
duplicari26, refereerde sich daerom ten kundigen* landtrechtens, met protest van onnodige kosten. 
Ex* officio Theben, priora*, cum* protestatione als vooren. 
 
(in de marge: Drupper contra Hendrick Arentsen)  

                                                   
26 zegt: dat door het niet hebben van de kopie evenals de basis voor een rechtsgeldige repliek,  dit 
gedeeltelijk niet in tweede termijn kan beantwoord worden   
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Doctor Hengel, volmachtiger van Henrick Arents, hoofsmit, inhaereertt* tegens Wilhelm Drupper sijne voor 
afgeholdene contumaciale* recessen*, ende versocht van den selven op huiden naer lenchst* verloopenen tijt 
landtrechtens, behoorlijck te tripliceren*, sin* secus protesteerde van oppentholt ende kosten. 
 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger van Wilhelm Drupper, seidt voor eenige daegen copiam* ontfangen 
’t hebben, colligeerde* dienthalven terminum* à die habitae* copiae*, sonder eenige 
 
{folio 21 verso} 
contumacie* gestandt te doen. 
Ex* officio. Seidt dat jegendeel* sijnde geweest in* mora van petitie* van desersijts overgegevene en 
voorlanchst* van den heer landtschrijver verveerdichde duplycque* waervan die relatie* wordt versocht soo 
nodich hebbende sich derhalven selven ’t imputeren*, dat hij eer niet gehandelt heeft, verblijft derhalven bij 
sijn vooriges, met protest van kosten. 
 
Ex* officio Theben. Seidt die copie wel versocht ’t hebben ante* exhibitionem materiae en dat hij desen 
angaende gedaen heeft sijn de[buc]ie*, praesenterende wijders* te dienen nae behooren. 
 
Ex* officio. Contradictis* contradicendis, refereertt sich angaende d’ exhibitie* van desersijts duplycque* 
ad* retroacta, versoeckende die versochte relatie* of niet die copie van dien tot dienste van parthij advers* 
lange hebbe vaerdich gelegen. 
 
Ex* officio priora*,  refuterende* jegendeels* reces* per* generalia, et si* quid contra agatur, daer tegens 
reserveerde* sich naeder debath. 
Ex* officio priora*, met versoeck als daerbij. 
 
Doctor Theben, volmachtiger van schulte Hondarp, in saecken tegens Peter Kier geciteertt* ex* lege 
diffamari, versocht alnoch* naer die eerste ende twede geexequeerde* wette* 
 
{folio 22 recto} 
ad proponendam actionem vel videndum imponi perpetuum silentium27, desselven comparitie* ende op die 
overgegevene articulen van diffamatie* behoorlijck antwoordt ende defensie, badt* sunsten* tegens hem 
denuo* proclama* te decerneren*, ende den voorschreven gedaechde inholts* die conclusie ’t eindens die 
diffamatoire* [arti]culen genoomen, vellich* te verklaeren, prostestando* de expensis. 
’t Gerichte erkent proclama*. 
Den dienaer relateert van gedaene roepen. 
Sed* proclamatus* non comparuit. 
 
Doctor Theben, volmachtiger van die weduwe ende erfgenaemen Grootenhuis, in saecken tegens Erick 
Everts, versocht alnoch* instantissime* van ’t gene op voorige gerichtsdagen gehandelt is, copie, om daer 
tegens in behoorlijcke tijt landtrechtens te dienen naer behoren. 
 
Ex* officio doctor Roller, volmachtiger van Erick Everts, protesteertt van nodeloose kosten alsoo niet als 
mundelijcke recessen* afgeholden sijnde, die selve oock hinc* inde daetelijck* b[inn]en beandtwoordt oock 
daer op desersijts super* inqualificatione gesubmitteertt*. 
 
Ex* officio doctor Theben, negat* narrata, refereertt sich daer over ad* acta, daer bij omni* meliori modo in* 
puncto contumaciae als andersints persisterende*. 
Ex* officio refereert sich tot het protocoll ende afgeholdene recessen*, die welcke sulckx in maeten 
geposeertt*, notoirlijck uitwijsen. 
 
 

                                                   
27 om een eis neer te leggen of een eeuwig stilzwijgen op te zien leggen 
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{folio 22 verso} 
Doctor Roller volmachtiger van sijn swaeger Henrick van Basten, hebbende tegens Derck ten Vildeken 
laestleden gerichtsdach in* conformite van desen edele hoves sententie* versocht citatie* ad* reassumendum 
processum in cas* van spolie* [wegens] het goedt Mebel, en alsoo die voocht Mr. Crock neffens die 
ceurnooten Jan ten Brincke waerschouwen het gedeponeerde coorn te sijn onderworpen [h]en bederff, als 
wordende van niemant naer behooren waergenoomen, invoegen oock den prijs daegelijckx koompt te 
verminderen, soo versoeckt comparant* dat een edele gerichte die gesequestreerde* vruchten* gelieve te 
doen verkoopen om die penningen in plaets van die te laeten in deposito, alles onder voorbeholdt van den 
minder prijs en verloop van schaede, soo alreets is veroorsaeckt tot laste van den schuldigen, en profijte die 
sal worden bevonden gelijck te hebben afwachtende* tot sulcken einde decretum judicii*. 
 
Decretum 
Verstaende dat die bovengenoemde koornen, door het lanchduirich liggen groote schaede koompt te lijden, 
streckende alsoo tot nadeel der gener daertoe berechticht te sijn, soo wordt geordonneertt dat d’ heer vaecht* 
Crock en Jan ten Brincke ’t selve ten profijte en schaede sullen verkoopen, en die penningen daervan so lange 
in bewaeringe ende sequestratie* beholden, ter tijt bevonden sal worden, wie hiertoe sal berecht sijn. 
 
Jovis 11 february 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten Cornelis Smits, doctor Bertram Theben, doctor (sic) 
 
Doctor Roller nomine* proprio, hebbende voor desen an Evert Storm doen insinueren* declarationem* 
expensarum, en daerop geen diminutie* intra* tempus praefixum gevolcht sijnde erholden* dat die taxatie bij 
een edele gerichte met assumptie* van onpartijdige soude afgedaen worden, [als] versochte daermede 
 
{folio 23 recto} 
te vervaeren, en die selve te publiceren. 
In saecken van den heer doctor Justus de Roller, declarant ter eenre contra Evert Storm gedeclareerde ter 
ander heeft gerichte die selve kosten in contumaciam* voor een seste pardt, met assumptie* van onpartijdige 
rechtsgeleerde, alhoewel tot hooger ende meerdere somma waeren geextendeertt*, getaxeert ende 
modereeertt* ter somma van hondert negen en veertich guldens, sestien stuivers, d’ acte van taxatie als oock 
die kosten tot openinge deses mede inbegrepen, voorbeholden die kosten so noch wijders* mochten koomen 
te loopen. 
 
Jovis* 11e february 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Rotger Poelhuis, Lambertt Trae. 
 
Doctor Theben, volmachtiger van den heer gouverneur Georch Niclaes van der Lawick, heer tot 
Geldermalsum, versochte van den gedaechden voocht* Everwijn Wassenberch op junchst* gedaene 
anspraeck* handelinge, sin* secus, contendeerde* ten profijte als landtrechtens. 
 
Ex* officio Everwijn Wassenberch, nae dien hij op den 5e february laestleden eerst copie van d’ anspraeck* 
des heeren gouverneurs ontfangen bekledet met documenten, soo versoeckt die selve een tijt van ses weecken 
nae landtrechte, om ’t andtwoorden. 
 
{folio 23 verso} 
Doctor Theben, volmachtiger van doctor Cornelis Smits, alsoo die saecken tegens d’ overste wachtmeester 
Dunnewoldt een tijtlanck sub* spe concordiae ende hoope van goedtlijcke voldoeninge sijn uitgestelt 
geweest, en nochtans gemelte Dunnewoldt naer sijn schuldichheit van die voldoeninge in gebreck blijft, soo 
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versochte comparant* novam citationem ad videndum resumi litem in statu quo jacet28 en dat tot dien einde 
terminus* tot den naesten gerichtsdach post* insinuationem moge worden angestelt. 
Obtinuit*. 
 
(in de marge: Jonker Eerde contra Wessel ter Stege) 
Doctor Theben volmachtiger van jonker Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel, in saecken tegens Wessel ter 
Stege, hebbende onlanchs seeckere kondtschappen* beleidt* en bevindende dat hij nu meer nae versochte 
verscheiden uitstellingen ende praesentatie van voldoeninge, daervan nochtans in gebreck gebeleven is, 
accumuleerende* d’ eene contumacie* op d’ andere, so wol daervan voor als nae ten hoochsten geprotesteertt 
hebben, en inbedonch* een deductie* met annexen, concludeerde als daer bij.  
Met versoeck alsoo den ceurnoot* Rotger Poelhuis met den gedaechde selfs in persoon bij comparants* heer 
principael* geweest is, om die saecke in der goede ende minnelijckheit bij te leggen, en daervan met sijn 
hoochedele afdracht te maecken, soo versochte hiervan desselven Rotger Poelhuis relatie*, versoeckende 
mede dat d’ acten bij provisie* mogen geconscribeertt* worden. 
Relateertt Rotger Poelhuis, dat Wessel ter Stege van hem Poelhuis versocht hadde om met malckanderen bij 
sijn hoochedele jonker Eerde ten Pleckenpoel te gaen, ende met denselven afdracht te maecken, alsoo hij 
geciteerde* met die moeite niet mochte te doen hebben, oock bij denselven jonker geweest ’t hebben en dat 
doen ter tijt die saecke wiert uitgestelt, alsoo sijn weledele [yet] 
 
{folio 24 recto} 
wiste wat voor kosten hier in mochten ergaen* zijn ende gedaen te wesen. 
 
Doctor Weddinck volmachtiger van David Jacobs, repeteertt tegens Geertt Heeminck die naestleden* 
gerichtsdach gedaene anspraeck* ende afwacht* daer op des gedaechden cathegorycque antwoort oft 
betaelinge, sin* secus, contendeertt* in contumaciam* ten profijte als landtrechtens. 
Hierop erschenen Jan ter Pelckwijck uit den naeme van Geertt Heminck, en versochte copiam* en tijt 
landtrechtens. 
 
Ex* officio. Seidt behalvens dat Jan ter Pelckwijck geen behoorlijcke volmacht heeft en dat hem oversulckx 
obsteertt* d’ exceptie* inqualificationis, dat den verweerder niet alleen d’ anspraeck*, soo mundelijck 
naestleden* gerichtsdach geschiet, heeft hooren lesen, en daer beneffens hem die schuldichheit wel bewust is, 
maer dat hij oock tijt genoch gehadt, om daervan copie te versoecken. Was dienthalven sodane beuselingen 
ende uitvluchten niet gestendich*, sonder* versochte nochmaels betaelinge, sin* secus, proclama*. 
 
Erschenen Hermen Eppenhoff, sprack an met rechte vermoge* relation van Jan ter Pelckwijck geciteertt*, 
Tonnis van Eerden, voor die somma van sestich guldens derthien stuivers afgehaelde ende bereeckende 
winckelwaeren, versoeckt betaelinge met refusie* van kosten,  en afwacht* des gedaechden comparitie*, sin* 
secus, versochte proclama*. 
’t Gerichte erkent proclama*. 
Den dienaer relateertt van gedaene roepen. 
Proclamatus* non comparuit. 
 
Doctor Hengel, volmachtiger van Wichertt te Buckel, repeteertt tegens Evert Storm sijne naestleden* 
gerichtsdach gedaene anspraeck*, versocht nochmaels van den selven voldoeninge, sin* secus proclama*. 
’t Gerichte erkent proclama*. 
Proclamatus* non comparuit. 
 
{folio 24 verso} 
Rotger Poelhuis contra Herbertt Dieterinck pro* primo. 
 

                                                   
28 een nieuwe oproep om het proces voort te zetten, in de staat waarin het zich bevindt 
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Ariaen ten Hulsen heeft vermoge* relation van Abraham Peters d’ angepeindete* gerede* ende ongerede 
goederen van Derck Hoickinck voor die somma van 14 guldens 13 stuiver huiden* dato opgebaedet* ende 
daer van die wette* tegens gemelte Hoickinck gebeden*. 
Obtinuit*. 
 
Jan Thomas tegens Trijne ter Kulve off Paddenborch pro* primo. 
 
Doctor Hengel volmachtiger van Jan Craenen, overgaff vel* quasi soo voor hem selven, als mede voor sijne 
susteren tegens Jan Warners, vermoge* relation des geswooren gerichtsdienaers op huiden* geciteertt* een 
schriftelijcke anspraecke*, concludeerde en versochte inholts*, voorts mede des gedaechdens erschijnis, sin* 
secus, badt* tegens den ongehoorsaemen een wachten* en waeren ’t erkennen. 
 
Ex* officio Johannes Wolff, volmachtiger van Jan Warners, versocht van d’ inbedongene* anspraeck* sub 
salvis exceptionibus et defensionibus copiam et terminum29 tijt landtrechtens. 
 
{folio 25 recto} 
Doctor Roller nomine* proprio heeft die vermogens* relatie des geswooren Johan ter Pelckwijck 
angepeindete* gerede* ende ongerede goederen van Evert Storm huiden* dato opgebaedet* voor die somma 
van hondert negen en veertich guldens 16 stuivers, getaxeerde verdient salaris, verschot* en kosten, en daer 
van die wette* gebeden* per extractum*, pro* ut moris* et styli.  
Obtinuit*. 
 
Sabbati* 13e february 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts 
 
Adriaen ter Helle heeft #  vermoge* relation van Abraham Peters # d’ angepeindete* gerede* ende ongerede 
goederen van Tonnis Lemnesch voor die somma van 2 gulden 14 stuiver, Geertt Oossinck 7 guldens 13 
stuivers, schulte Huppel 1 guldens 2 stuiver, Derck Klanderman 1 guldens 5 stuiver, Jan Wissinck 1 guldens 
12 stuiver, Berent Haemaecker 7 guldens 5 stuivers, Henrick Voskuil 12 stuiver, Henrick Fuijlendinck 4 
guldens 6 stuiver, verteerde kosten, huiden* dato sampt* schaede met rechte opgebaedet* en daer van eene 
wette* gebeden*. 
Obtinuit*. 
 
{folio 25 verso} 
Eodem* 
 
Erschenen doctor Gerherdt S. van Hengel en vertoonde een edele gerichte uit den naeme van Adelheida 
Catharina Moeselage, weduwe doctoris Graes zalliger voor haer selfs en als moeder en mombersche* haerer 
onmundigen* seeckere poenale* mandamenten* onder d’ hant van d’ heer droste*, waer bij d’ eene mede-
erfgenaemen Catharina Anna van Graes als olste dochter en erfuitersche* ter instantie* van gemelte weduwe 
Graes bevoolen is eenen pertinenten staet ofte inventaris der olderlijcke naelatenschap volgens landtrechte ’t 
ederen*, die verbrachte* meubilen te restitueren en eo* praevio in scheidinge en deilinge te treden. Sijnde 
nochtans ’t selve bij die gerequireerde* tegens rechten ende billickheit verweigert, gestalt* men raetsaem te 
sijn bevonden heeft sich te hoove te addresseren* en brieven van afdeilinge bij manquement van goetlijcke* 
accommodatie* te versoecken, waer op bij den mede erfgenaemen gelijckvals* geen reguard* is geslaegen, 
maer ter contrarie* opentlijcke verklaeringe gedaen dat sij luiden dienthalven voor sijn hoochedelgestrenge 
niet wilden erschijnen, uti patet sub A30. Wordende die weduwe requirante* immiddels van den creditooren 
bij absentie haerer mede erfgenaemen in* solidum angesproocken en tot betaelinge geconstringeertt*, dewijl* 
averst* geen ander middelen, waer an men sich wederom sal konnen verhaelen, te vinden of voor handen 

                                                   
29 onder voorbehoud van verweer- en verdedigingsgeschriften, een kopie en een datum 
30 zoals blijkt onder A 



 25

sijn, als het sterfhuis en hoff daer achter gelegen, soo versoeckt comparant* nomine* quo, dat een edele 
gerichte tot stuir* van die justitie moge gelieven die weduwe requirante* bij die possessie* van het 
gementioneerde* huis en hoff (waer an oock merckelijcke reparatie op haer kosten geschiet is), te 
mainten[i]eren*, te stijven* en te stercken* ter tijt en wijlen toe het gecommitteerde* spolium* gere- 
 
{folio 26 recto} 
pareertt en die requirant* vollenkoomen satisfactie* wegens die gemelte reparatie en verschott*, so bereits* 
an den creditooren gedaen, en noch wijders* mach gedaen worden voor twe derde parten sal voldaen sijn, 
daer op eens edele gerichts decreet verwachtende, met verner versoeck, dat gerequireerden* hier van per* 
extractum moge notitie gedaen worden. 
 
Decretum. 
Wordt die requirant* bij provisie* in haere possessie* des huises en hoff gemainteneertt* ter tijt die 
beklaegden het spolium* gerepareertt*, en satisfactie* so van bewijsselijcke reparatie des huises, als oock 
verschootene* penningen sullen gedaen hebben, voorbeholdens den heer die alreets verwerckte boete. 
 
Mercurij* 17e february 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Theodorus Bronckhorst 
 
Doctor Hengel volmachtiger van Wichert te Buckel, wol van sodaene inique* sententie* als (salvo 
referentium honore31) naestleden* Bredevoortschen gerichtsdach ten profijte van Berent Mensinck tot 
verwonderinge van alle rechtsverstandigen gepronuntieert* is, bij desen solemniter* geprovoceertt* hebben 
an den hoogen appellationsgerichte* deser graefschap Zutphen, praesenterende sijne gravamina* met die 25 
dalers tempestive* in tijt landtrechtens ter behoorlijcker plaetse in te leveren. 
 
{folio 26 verso} 
Jovis* 18e february 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff32, Casper Everts 
 
Erschenen Mechtelt Brethouwers, weduwe Dieren, ten overstaen van Wilhelm Hertlieff tot deser saecken 
erkooren ende toegelaeten mombaer*, en bekande schuldich te sijn an Erich Schutte seshondertt 
vijffentwintich guldens met den rente van dien, soo uit die voorige obligatien* hier mede gedoodet* sijnde sal 
uitgereeckent worden, beloofde die selve penningen met den interesse verschenen en noch verschijnende 
ende kosten ad 25 stuivers, tegens St. Michiel* anstaende te betaelen, of met lant tot sijn keur* bij 
onderpandinge van haer huis daerin Schutte gewoont heeft, sonder fraude. 
 
Veneris* 19e february 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts33 
 
{folio 27 recto} 
Erschenen Enneken Mentinck, huisvrou van Jan Ronneboom, en bekande ten overstaen van Casper Everts 
ad* hunc actum gekooren mombaer* an Jan Maes, Griete sijn huisvrou schuldich te sijn die somma van 
sestenhalven34 ryxdalers, heerkoomende* van verdient meisterloon, soo an haer gemelte man verdient 
hadden, gelaevende* die selve over vijff weecken à dato deses praecise ende onfeilbaer te betaelen bij 
veronderpandinge haerer goederen. 
 
                                                   
31 zonder de referenten in hun eer aan te tasten 
32 hiervoor staat te lezen ‘relat. door’: verslag door 
33 hier staat achter beide namen te lezen ‘rel.’: doen verslag 
34 vijf en een halve 
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Eodem* coram* iisdem. 
Erschenen Jan Bras, en heeft tegens soodaene anpeindinge*, en daer op gevolchde opbadinge* van doctore 
Cornelis Smits, wegens praetense* schult huiden* dato pandtkieringe* gedaen, stellende sich tegens gemelte 
doctor Smits ten goeden rechten. 
 
Sabbati* 20e february 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts 
 
Erschenen voor deser edele landtgerichte Jan Willinck, uit den naeme ende als volmachtiger van Anneken 
Willinckx, weduwe van zalliger Gerrit Kinckhuis, ende Henrick Willinck, Henrick Rump, en voor sich mede 
als respectieve mombaeren* van Geertruit, Henrick ende Judith Hellerberch bij zalliger Wilhelm Helderberch 
[en] gemelte Anneken Willinck naergelaeten, ende heeft bij desen gerichtelijck arrest* gedaen op die 
naelatenschap, 
 
{folio 27 verso} 
goederen, actien ende praetensien* als Ferick en Jan Hellerberch, voorkinderen bij gemelte zalliger Wilhelm 
Hellerberch Geertruidt Weeninck in haeren leven eheluiden naegelaten, alhier in d’ heerlijckheit Bredevoortt 
voor haer moederlijck versterff, ofte twe seste quoten* ende gedeelten van dien uitstaende hebben an die 
respectieve persoonen van Geesken Laerberch, weduwe van zalliger Henrick Heinen, ende al nu hertrout an 
Henrick Bushoff alias Raeterdinck en haere erven ter somma van 337 gulden capitael, mitsgaders den 
interesse* à* tempore morae, en Mechtelt Brethouwers, weduwe van zalliger Engelbert van Dieren, en haere 
erven ter somma van 1150 gulden capitael, mitsgaders den interesse* à* tempore morae ende commissaris 
Henrick ten Haege ter somma van 500 guldens capitael met den interesse* van dien.  
Item Casper Everts, servysmeester* tot Bredevoort ter somma van 295 guldens met den rente van dien, 
alsmede Gijsbertt op den Pol, jonge scholte ten Ahave ter somma van 381 guldens capitael met den rente van 
dien, alsmede op seeckere stucke landes op den Aelter Esch bij de windemolle gelegen, en voordesen bij 
onpartijdigen getaxeertt op 400 guldens, en wat op het alinge* vaderlijcke versterff van die voorschreven 
Frerick en Jan Hellerberch tot eene somma van 924 gulden 1 stuivers, soo die gearresteerden* an Wilhelm 
Hellerberch haeren broeder nae reeckeninge schuldich, sulckx ten fine* van indemnisatie* en schadeloos 
holdinge van sodane 
 
{folio 28 recto} 
borchtocht ende fidejussie* als comparants* praetendentinnen* man zalliger Wilhelm Helderberch voor 
sijnen ousten soon mede Wilhelm Helderberch genant voor desen tot Amsterdam gedaen heeft an Derck 
B[u]ssche, versoeckende dat van ’t voorschreven arrest* an Henrick Elkinck, Jan van Coeverden ende Berent 
Schaers als mombaeren* van die voorschreven Frerick en Jan Hellerberch die weete* per* extractum 
protocolli moge gedaen en door den gerichtsdienaer geinsinueertt* worden, als meden den voocht Hermen 
van Basten en den ondervoocht* Jan Grievinck respectievelijck moge worden geordonneertt ende belast an 
gemelte debiteuren verbot te doen an niemant als comparants* principalinne* die voorschreven 
gearresteerde* quote* van penningen uit te tellen, stellende terminum* ad justificandum arrestum prima post 
insinuationem juridica35. 
Obtinuit*. 
Hiervan (sic) 
 
Lunae* 22e february 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Theodorus Bronckhorst 
 

                                                   
35 als uiterste datum om aan het arrest te voldoen op de eerste zittingsdag van de rechtbank, na aanzegging 
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Anna Cruesen, weduwe van zalliger lieutenant Volmer heeft d’angepeindete* gerede* ende ongerede 
goederen van Tonnis Beerninck voor 14 guldens 7½ stuiver, ter goeder reeckeninge en Wilhelm ten Grunde 
voor 13 guldens 9 stuivers verteerde kosten, huiden* dato opgebaedet*, en daervan eene wette* gebeden*. 
Obtinuit*. 
 
{folio 28 verso} 
Martis 23e february 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Theodorus Bronckhorst 
 
(in de marge: Schepen ten Hagen contra Groenewolt) 
Doctor Weddinck volmachtiger van d’ heer obercommissaris Groenewoldt, accuseertt* nochmaels 
contumaciam* Dercks ten Haegen non* ablegantis processum, met versoeck dat comparants* praetendent* 
kost- ende schaedeloos van dese instantie* moge absolveert* ende parthij advers* van sijn recht moge # van 
ablegatie* # versteecken* worden. 
 
Ex* officio doctor Theben, volmachtiger van schepen Derck ten Hagen, heeft sijn praetendent* op huiden* 
met die penningen tot d’ ablegatie* verwacht, sal ongetwijfelt met staedts of andere nodige saecken 
occupeertt* sijn, en oock soo voor die tegenparthij vroech genoch daer mede ankoomen, laetende jegendeels* 
dicenten* hier mede berusten, cum* praesentatione als rechtens. 
Ex* officio. Seidt dat jegendeel* met sodanige praetjes die contumacie* niet kan ontgaen, verbleeff 
derhalven bij sijn voorige versoeck, onder protest van kosten. 
Ex* officio Theben priora*, sonder eenige contumacie* gestandt te doen, alsoo ‘t proces desersijts 
eerstdaeges nae nominatie van een ordeldrager* sal afgesonden worden. 
Ex* officio priora*. 
 
{folio 29 recto} 
(in de marge : Salm contra Eerde) 
Doctor Weddinck volmachtiger van jonker Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel, hebbende voor weinich 
daegen van het an sijden van sijn vorstelijcke genade van Salm ingediende reces* copie ontfangen, wol daer 
tegens, salvis* prioribus, sijn nootdruft* inbedongen* hebben. 
Ex* officio. Salva * rejectione petit* copiam. 
 
(in de marge : Welevelt contra Groenewolt in puncto van een jaer huishuir anno 1661 alsmede 1662 
verschenen) 
Erschenen Johannes Wolff, volmachtiger van den weledele borchert Joost van Weleveldt tot den 
Diepenbroeck, repeteert tegens commissaris Groenewoldt wegens een jaer huishuir primi* anni den 18 
decembris 1661 verschenen, sijne contumaciale* bedingen, ende alsoo tegenbediende den 29e january 
naestleden* sijn nootdruft* heeft inbedongen*, ende in* tempore niet ad* protocollum gebracht, soo heeft 
comparant* naestleden* gerichtsdach den 9e february in contumaciam* geprocedeertt, ende of wel parthij 
advers* doenmaels denuo* sijn nootdruft* intra* quatriduum heeft inbedongen* ende in* mora is gebleven 
dieselve in gestelden tijt ad* protocollum te brengen.  
Soo contendeert* nochmaels comparant* tot versteck* van wijder* handelinge in contumaciam* met 
versoeck dat nae conscriptie* van acten een dach van ablegatie* moge angestelt worden. 
Similiter* in* causa secundi* anni. 
 
Ex* officio doctor Theben, volmachtiger van d’ heer obercommissaris Groenewoldt, se[y]t dat bij 
manquement van eenige bewijsdommen die inbedongene* materie niet eerder als intra* sextiduum heeft 
konnen geexhibeertt* worden, gelijck oock die selve realiter, als niet kon ontkent worden, geexhibeertt* is, 
ende alsoo noch 
 
 
{folio 29 verso} 
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eenige documenten daer an manqueren, die selve uit het Lichtenvoorsche protocol propter* absentiam 
secretarii niet soo haestelijck hebben konnen gelicht* worden, wol die selve eerstdaeges nae ontfanck van 
copie daerbij voegen, contradicerende* die vordere* contenta* van jegendeels* reces*, per* generalia. 
 
Ex* officio Wolff, prioribus salvis*, seidt dat tegenparthij over een halff jaer heeft tijt gehadt om te handelen 
en dat hij anders niet is soeckende, als dese saecke in* infinitum te protraheren*, ende alsoo die 
inbedongene* schriftuir bij tijts niet was ingebracht, ende comparant* als gisteren* achtdaegen alhier is 
gewesen, om te sien of gehandelt was ende doenmaels bevonden dat die selve niet was ingekoomen waer van 
des heren landtschrijvers relatie* wordt versocht, soo contendeert* men noch als voor tot versteck*, quibus 
salvis*, versochte niet temin van d’ ingekoomene copiam*. 
 
Relateertt den landtschrijver dat die an sijden van heer obercommissaris Groenewolts overgegevene materie, 
niet op maendach naestleden* sijnde geweest den 15e february deses ten tijde als den volmachtiger van jonker 
Weleveldt praesent was, maer des anderen daeges sijnde den 16e deses, op dinsdach sij overgelevert. 
 
Ex* officio Theben, priora*,  konnende jegendeel* in sijn versoeck niet gehoort worden wegens die 
geallegeerde* redenen en dewijl* die wijtloftichheit* van die saecke ende documenten een extraordinarisch* 
naersien vereist heeft, oock geen terminus* peremptorius* bij gerichtelijck decreet gepraefigeert* is. 
Ex* officio Wolff priora*. 
Theben similiter* in* puncto secundi* anni. 
 
{folio 30 recto} 
(in de marge: Salm contra Vehlen in puncto condictionis indebiti) 
Doctor Theben volmachtiger van sijn vorstelijcke genade d’ heer prince van Salm in saecken tegens die 
respectieve graeff ende vrijheren van Vehlen # in* puncto condictionis* indebiti #, versochte alnoch* van 
jegendeels* advocaet restitutionem* van die gelichtede* acten, ten fine* van complement*, protesterende 
immiddels van die swaere, soo door verweigeringe daer op koomen te loopen. 
 
Doctor Theben, volmachtiger van Lambert Corts, versochte van Tonnis Henrickxen handelinge, sin* secus, et 
si* quid actum, petit* copiam. 
 
Gerrit Eckervelt repeteert tegens Ewolt Gerritsen sijne naestleden* geobtineerde* contumacie* ende 
proclama*, afwacht* bijbrenginge van beter recht, sonsten* versocht dat hij ex secundo judicis decreto36 der 
aspraecke* moge vellich* verklaert worden. 
Non* comparuit. 
 
Fiscus* in saecken tegens ten Broecke, gesien hebbende het ingeschovene reces* met die bijgevoechde 
stucken, protesteertt wel uitdruckelijck dat het selve ter laeter tijt ende tegens landtrechte post* conclusionem 
ende veelvoldige geaccuseerde* contumacie* bijgebracht sij, ende dat daerop niet sal moge gelet worden, 
sonder dat op die saecke, volgens vorige genomene conclusien moge recht gedaen worden, contradicerende* 
’t selve in allen gevalle per* generalia, daertegens emplojerende* alle voorige dienstelijcke handelingen 
angaende 
 
{folio 30 verso} 
die vermeinte advysen, wordt gesegt, alsoo die selve tegens landtrechte bijgevoecht, ende niet onpartijdich 
gegeven sijn, oock in desen niet ad* rem koomen, dat daerop niet te letten stae, ende dat in val fiscus* 
sodanich tot pleiten gesint waere als beklaechde, die niet anders soeckt als uitvluchten, gelijck uit alle 
circumstantien* blijckt, dergelijcke contrarien* meer als thiene souden konnen bijgebracht worden, maer om 
sich niet langer op te holden wil men alles bij mere impertinentie ende negatie passeren laeten, ende over die 
saecke, als bij voorige conclusien versocht recht verwachten, met iterativen* eisch van oppentholt ende 
kosten. 

                                                   
36 op grond van een tweede uitspraak van een rechter 
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Ex* officio doctor Theben, volmachtiger van Henrick ten Broeck, petit* copiam. 
 
Mercurij 24e february 1664 
Stadtholder* Derck Brethouwer 
Ceurnooten* Jan ten Brincke, Hermen Huininck. 
 
Erschenen Derck ten Vildeken ende caveerde* in saecken van den heer Jan Kelfken, der rechten doctor en 
mombaer* des vorstendombs Gelder en graefschaps Zutphen, tegens Henrick van Basten pro litium judicii 
expensis et judicato37 
 
{folio 31 recto} 
onder verbant* van goederen, als nae rechte, hebbende ’t selve met handttastinge* anbelooft. 
 
Daerop erschenen doctor Theben als volmachtiger van den heer Jan Kelfken der rechten doctor ende 
mombaer* # des vorstendombs Gelder ende # der graefschap Zutphen, als intervenient* voor Derck ten 
Vildeken, volgens acte van den 15e february 1664 onder d’ handt van secretaris Schevichaven en ’t segel van 
Peter Verstege der rechten doctor ende stadtholder* van d’ amptmannie* der bannerheerlijckheit* Baer ende 
Lathum ende heeft versocht copie van sodaene anspraeck* als den volmachtiger van Henrick van Basten voor 
desen tegens Derck ten Vildeken in* puncto praetensi* spolij gedaen heeft. 
 
Ex* officio doctor Roller uit den naeme van sijn swaeger Henrick van Basten, protesteertt de praecipitantia* 
ende seidt Vildeken aldereerst tegens anstaende gerichtsdach om te anhooren intendit* volgens sijn voorige 
gecommitteerde* contumacie* geciteertt* te sijn, oversulckx niet te moge gehoortt worden dan naer 
voorgaende purge* ende laetende ad interim die gepraetendeerde* interventie bij sijn weerde en onweerde 
berusten, ende versochte van alles copiam. 
Ex* officio Theben was geen contumacie* gestendich*, sullende bij vervolch van proces naeder reden 
bijbrengen*. 
 
{folio 31 verso} 
(in de marge: Seinhorst contra Eeckinck) 
Doctor Hengel volmachtiger van Berent Seinhorst, repeteert sijne naestledene* jaere tegens Teube Eeckinck 
erholdene* sententie*, ende alsoo doctor Theben als volmachtiger van Teube Eeckinck van die selve 
sententie* als sijnde interlocutoir*, tegens landtrechte hadde geappelleertt*, ende nu het appel heeft laeten 
desert* loopen, soo versocht volmachtiger dat gemelte Teube Eeckinck die gemelte sententie* bij desen sal 
hebben genoch te doen, naementlijck litem* te consteren* ende ten principalen ’t antwoorden, dat is in 
gevolge landtrechtens naer inholt der bijgebrachten maechscheiden* die justificatie* van peindinge* annex 
betaelinge te doen of betaelinge te bewijsen, sin* secus wol tegens Teube Eeckinck [ ] een wachten* en 
waeren gebeden* hebben, met expressen* eisch van kosten. 
 
Ex* officio Theben, volmachtiger Eeckincks, wol sijn antwoordt hebben inbedongen*, badt* als daerbij. 
 
Ex* officio. Seidt, dat parthij advers* hebbende ’t onrecht appel geinterponeert* en ‘t selve desert* laeten 
loopen, binnen den tijt van twe maenden à* tempore interpositae appellationis, spatie* genoch heeft gehadt 
om sijn antwoortt veerdich* te maecken, verbleeff derhalven nochmaels bij sijn gedaene protest, qua 
protestatione salva38, badt* copie. 
 
Ex* officio Theben, persisteert bij sijn vooriges. 
 
{folio 32 recto} 
(in de marge: Drupper contra Hendrick Arentsen) 

                                                   
37 voor de kosten van het proces en het gerecht 
38 met voorbehoud van dit protest 
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Doctor Theben, volmachtiger van Wilhelm Drupper, wol tegens Henrick Arents schriftuir hebben 
inbedongen*, badt* inholts*. 
Ex* officio doctor Hengel, volmachtiger van Henrick Arents, badt* van d’ ordinarische schriftuire ofte 
triplycque* copiam*, salvis* prioribus. 
 
(in de marge: [h.] Weduwe en erfgenaemen Grootenhuis contra Wilhelm Hoopman) 
Doctor Theben volmachtiger van die weduwe en erfgenaemen van zalliger voocht Grotenhuis, versochte van 
Hoopman off desselven intervenient* den heer van der Empel op desersijts voor eenige maenden ingediende 
schriftuir handelinge, sin* secus, wol die contumacie* van tegenparthij omni* meliori modo geaccuseertt* 
hebben. 
Ex* officio doctor Hengel volmachtiger van den heer van der Empel praesenteert habita* copia te dienen naer 
landtrechte. 
Ex* officio Theben priora*, bedingende in contumaciam*, dat jegendeel* expensas behoorde te betaelen, 
sonder gehoort te worden, daer op verklaeringe verwachtende. 
Ex* officio priora, en wilde sich in die handelinge conformeren naer landtrechte habita* copia. 
Ex* officio Theben. Gelijckvals, refereerde sich hier over ad* retroacta. 
 
(in de marge: heer ter Empel contra die weduwe en erfgenaemen Grootenhuis en consorten) 
Doctor Hengel volmachtiger van den heer van der Empel, praesenteertt tegens 
 
{folio 32 verso} 
die weduwe ende erfgenaemen Grotenhuis, sampt* consorten, binnen den tijt van acht daegen sijn naeckt 
ende bloote tryplycque* bij* te brengen. 
Ex* officio Theben, volmachtiger van die weduwe ende erfgenaemen Grootenhuis, versochte copiam*. 
 
(in de marge: Doinck contra Velthorst) 
Doctor Hengel volmachtiger van Henrick Doeinck, gesint* handelinge. 
Ex* officio Theben, volmachtiger van Lotte ten Hietbrinck cum suis, petit* copiam van ’t gene ex* adverso 
mochte ingedient sijn. 
 
(in de marge: Kerckmeesters tot Aelten contra Henrick ten Broeck) 
Doctor Theben, volmachtiger van Henrick ten Broecke, verstaende dat bij die kerckmeesters tot Aelten 
eenige schriftuir soude ingekoomen sijn, versochte daervan copiam* en terminum* landtrechtens. 
Ex* officio doctor Roller uit den naeme van die kerckmeesteren, segt vreemt te sijn, dat parthij advers* schijn 
maeckt van aldereerst [ende] van ’t ingekoomene kennis gekregen ’t hebben dewijl* hij al voordesen copie 
heeft versocht, protesteertt oversulckx van nodeloose kosten. 
Ex* officio doctor Theben segt verscheiden maelen angeholden ’t hebben, om daer van copie 
 
{folio 33 recto} 
te mogen genieten, maer dat men die selve niet heeft konnen bekoomen, volgens relatie* van den heer 
landtschrijver, omdat eenige stucken daer an mancqueren, en dat sijn edele niet heeft konnen weten wat voor 
clausul[as] concernentes dat uit die overgeleide stucken soude getrokken worden, praesenterende niettemin 
habita* copia te dienen nae behooren. 
Ex* officio priora*, refererende sich ad terminum* exhibitionis. 
Ex* officio Theben, versocht noch als voor copie, sullende habita* copia te dienen in termino* landtrechtens. 
 
Doctor Hengel, volmachtiger van die weduwe van wijlen Berent schulte ten Borninckhove, accuseert* 
contumaciam* Jan schulte ten Borninckhoff. 
Ex* officio doctor Roller, volmachtiger van schulte Jan ten Borninckhoffs, versochte in saecken van 
Hendersken Sonderloo, sijn stieff-bestemoeder*, alnoch* copie ende tijt landtrechtens. 
 
(in de marge: Welpshoff cum suis contra viduam Welpshoff) 
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Doctor Roller, volmachtiger van Welpshoff cum suis, gesint* van Hendersken Sonderloo weduwe 
Borninckhoff te quadrupliceren*. 
Ex* officio doctor Hengel praesenteertt habita* copia te dienen naer behooren. 
 
{folio 33 verso} 
Doctor Hengel, volmachtiger van die weduwe Kinckhuis, repeteertt retro* utiliter* acta ende daerover tegens 
Berent ter Vorst ergangene gerichtsbescheiden, concludeerde ende submitteerde* als daerbij. 
Ex* officio Vorstman, versocht alnoch* copie van d’ anspraeck* ende wol een reces* met bewijs daertegens 
hebben inbedongen*. 
Ex* officio. Inhaereerde* prioribus*, en den decreeten daerbij met expressen* eisch van kosten. 
 
Doctor Hengel, volmachtiger van die weduwe Kinckhuis, inhaereert* tegens die weduwe van zalliger 
Engelbert van Dieren sijn erholden* proclama* ende dat van wegen Henrick Meisters, en alsoo tot noch toe, 
onangesien* gemelten weduwe van Dieren haer soon Wessel Nachtegaels gerichtelijcke gedaene beloften, 
daer op geen betaelinge is geschiet, soo versochte volmachtiger, dat bij een edele gerichte die weduwe van 
Dieren mach geordonneert worden haer beter recht in te brengen, met protest van kosten. 
 
{folio 34 recto} 
Die weduwe van zalliger Engelbertt van Dieren, ten overstaen van haeren soon Wessel Nachtegael, 
verstaende dat in* executivis uit den naeme van die kinderen van zalliger Hellerberch wordt geageert tegens 
haer persoon, niet tegenstaende die mombaren* met een onderpant te gebruicken tegens vijf per cento, binnen 
vredich geweest, so praesenteert die selve alnoch* onderpant te stellen bij onvermoedelijcke acceptatie wil 
per* expressum van onnodige kosten hebben geprotesteert, versoeckende bovens rechtens niet te mogen 
beswaert worden. 
 
Ex* officio doctor Theben als volmachtiger van Henrick Elckinck cum suis, qualitate qua, praevia* generali 
contradictione, heeft uit kracht van erholdene* sententie* en daer op gevolchde anpeindinge*, opbadinge* en 
inleidinge*, en daer van respectieve exequeerde* wette op huiden* dato gemelte weduwe van Dieren van die 
angepeindete* parcelen, inholts* protocols, d’ eerste, twede ende derde ruiminge [an]erboden, versoeckende 
daervan die wette* te decerneren* ende exequeren* nae landtrechte. 
Obtinuit*. 
 
Hier van Jan Grievinck den 15e aprilis 1664 insinuatie* an Mechteltjen Brethouwers gedaen. 
 
{folio 34 verso} 
Doctor Roller, volmachtiger van die respectieve graeff ende vrijheren van Vehlen, vertoondt hoe dat tegens 
d’ heer prince van Salm, lofflijcke memorie, van een binnen ende buiten jaer wegens die jaeren 1644 en 45, is 
gemaeckt een volkomen verwin*, ‘t welck alsoo nu onder praetext van niet genoechsaeme cautie* is 
gesuspendeert*, sonder effect van executie, niet tegenstaende dat comparants* heren praetendent* naer alle 
mogelijckheit hier in hadden gesocht te geven satisfactie*, oock realiter ’t onderpande gestelt seeckere 
rentverschrijvinge onder desen Ampte in die Styrumbsche goederen bevesticht. Voorts juramentaliter* 
anerboden, te voldoen wat haer bij sententie* in* puncto condictionis waer op die praetense* cautie* is 
geeist, mochte operlecht worden, invoegen oock ten reguarde* van dien super* eodem subjecto an ’t 
Wenterswijcksche gerichte ’t versoeck van cautie* is afgeslaegen, ende gelet dat daerent bovens bij naeder 
oppositie* tegens die voorschreven sententie* ex* superfluo noch eenige borgen tegens guarand ofte acte van 
indemnisatie* bij comparant* gepasseert tot vordeel van sijn heer principael*, onder verbant* van sijn eigen 
persoon ende goederen, op nieu sijn gestelt verscheidene fidejussores* alhier genoechsaem geerft, al[ ] 
versochte comparant* 
 
{folio 35 recto} 
rescriptum* distractionis, ende daervan # an sijn vorstelijcke genade sucesseur die tegenwoordige heer prince 
ofte in desselven absentie an desselven raedt d’ heer lieutenant Hermen Weninck, ofte doctor Theben als 
volmachtiger in loco # die wete* servatis* solemnitatibus, te decerneren*, vermits denselven dach van 
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distractie* voordesen en meer als voor ses jaeren alreets is angestelt geweest, op dat men in* cas van wijder* 
dilay* niet moge genootsaeckt worden sich an hogere overichheit te addresseren, afwachtende* tot sulcken 
einde decretum judicii*. 
Similiter* in* puncto van den vijfjaeren achterstant. 
 
Doctor Weddinck, volmachtiger van Jan te Welscher, overgaff39 tegens Derck ten Vildeken recessum* in* 
scriptis loco oralis, concludeerde ende submitteert* als daerbij. 
Ex* officio doctor Theben, als volmachtiger van Derck ten Vildeken, verbleeff noch als voor bij ’t incident* 
over poinct van contumacie* genoomen, versoeckende daer over alleen recht te doen, en contendeerde* tot 
rejectie* van dien schriftelijcken reces*. 
Ex* officio. Seidt in ’t een soo wel als ander gesubmitteert* te sijn, was oversulckx geen contumacie* 
gestendicht*, versoeckende recht geadministreert te worden, soo incidenter* als ten principalen. 
Ex* officio Theben. Submitteert* sich niet wijders* als over ’t incident*, onder protest van kosten. 
Ex* officio priora*, uitwijsende soo over het een als ander gedecideertt te sijn. 
Ex* officio Theben, negat* totum. 
Ex* officio priora*. 
 
{folio 35 verso} 
(in de marge : Beeltjen Rallen contra die gasthuismeester[s] tot Boeckholt) 
Doctor Weddinck, volmachtiger van Beeltjen Rallen, afwacht* van die gasthuismeesteren tot Boeckholt 
handelinge, sin* secus. 
Ex* officio doctor Theben, volmachtiger van die gasthuismeesteren tot Boeckholt, seit noch ter tijt geen 
copie ontfangen ’t hebben van jegendeels* anspraeck* die welcke ter laeter tijt oock is ingekoomen, 
praesenterende op die, habita* copia, te dienen nae behooren. 
 
Doctor Weddinck, volmachtiger van Derck Erpenbeeck, heeft vermoge* relation des geswooren Jan 
Grievinck d’ angepeindete* gerede* ende ongerede goederen van den bouman op Haertmans goedt uit kracht 
gerichtelijcken verwins* voor die somma van 15 guldens sampt* kosten en schaeden huiden* dato 
opgebaedet*, en daer van die wette* tegens gemelte Haertman gebeden*. 
Obtinuit*. 
 
Jovis* 25e february 1664 
Stadtholder* Rotger Poelhuis 
Ceurnooten* Lambert Tra, Theodorus Bronckhorst 
 
{folio 36 recto} 
Doctor Weddinck, volmachtiger van David Jacobs de Joode, repeteert nochmaels tegens Geert Heeminck die 
voordesen gedaene anspraeck* ende afwacht* nochmaels betaelinge, sin* secus, contendeert* tot versteck, 
met expressen* eisch van kosten. 
Ex* officio Johannes Wolff, versochte uit den naeme van Geert Heeminck van d’ anspraeke* copiam* ende 
tijt landtrechtens. 
Ex* officio. Seidt dat gedaechde niet kan gehoort worden nisi* refusis prius expensis, alsoo tegenwoordich 
die derde reise* is dat uit sijnen naem dit nodeloos versoeck geschiet is, protesteert oversulckx van kosten 
ende oppentholt. 
 
Erschenen Jan Warners, geassisteert met sijnen volmachtiger Johannes Wolff, wil sich (alsoo Jan Craenen 
sijn inbedongene* anspraeck* niet heeft bij tijts ad* protocollum gebracht) van dese banck dienthalven kost- 
ende schaedeloos afbedongen hebben. 
Ex* officio doctor Hengel, volmachtiger van Jan Craenen, overgaff realiter sijn anspraeck* inbedingende* 
die daer bij genoteerde bewijsdommen, welcke om die notoire* sieckte van doctor Smits waer onder die selve 
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bewijsdommen sijn berustende, niet realiter heeft konnen bijbrengen*, praesenterende niettemin dieselve 
intra* paucos dies ad* protocollum te willen inleveren. 
Ex* officio. Seidt, dat naestleden* gerichtsdach die anspraeck* cum* annexis sij inbedongen*, en nu geen 
wijder* tijt van inbrengen kan geindulgeert* worden, quoniam actor semper debet esse paratus40, versochte 
alsoo van die reele exhibeerde* anspraeck* sonder wijdere* [ ] inbedongene* annexen* ’t admitteren*, 
copiam*. 
Ex* officio. Beroept sich op die notoriteit* van doctoris Smits sijn sieckte, ende ofschoon die selve 
bewijsdommen bij anspraeck* niet mochten bijgevoecht worden, als doch [ ] konnen die selve niet van 
replycque* praecideertt* of afgesneden konnen worden. 
Ex* officio priora*. 

{folio 36 verso} 
Erschenen Beerndeken ter Slichte, weduwe van zalliger Jan ten Slichte, en bekande voor haer ende haeren 
erven volgens obligatie* bij haer voornoemde zalliger man daer van gepasseert, deuchdelijck schuldich te sijn 
die somma van veertich daler, ende vijff daler interesse* an die weduwe van zalliger Jan Kaets, geloofde die 
gemelte somma ende interesse* in twe termijnen onfeilbaer te betaelen, naementlijck die gerechte halfscheit* 
ad drientwintechsten halven daler41 tegens anstaende may deses jaers en d’ ander gerechte halfscheit* tegens 
volgende Michaelis* deses selfden jaers onfeilbaer te betaelen, bij verbant* haerer goederen, die selve in* cas 
van misbetaelinge die parate* executie submitterende*. 
 
(in de marge: Arent Koenen contra die weduwe doctoris Graes) 
Arent Koenen, hebbende vermoge* relation des geswooren Abraham Peters die weduwe van zalliger doctor 
Graes ad* reassumendum laten citeren*, soo repeteert men nochmaels alle voorige dienstelijcke handelingen, 
in contumaciam* gedaen, met iterativen* versoeck dat om eenmael satisfactie* ’t hebben met die conscriptie* 
moge vervaeren* ende eenmael een dach van collatie* ende ablegatie* angestelt worden. 
Doctor Smits, nomine* viduae* doctoris Graes versoeckt van ’t gene an sijden van Aernoldt Koenen mach 
gehandelt worden copie en tijt landtrechtens. 
Ex* officio. Seidt dat den tijt landtrechtens voor een halff jaer sij vervloten geweest, en dat men met sodaene 
nodelose ende idele* dicenten* die 
 
{folio 37 recto} 
betaelinge van deuchdelijcke schult, als desen, niet kan opholden, persisteertt* dienthalven bij sijn voorige 
versoeck, met expressen* eisch van kosten. 
 
Jan Thomas contra viduam* Boddenborchs pro* secundo. 
 
Geeft te kennen an den edele gerichte Evert Stormb, dat hij doet pandtkieringe* tegens doctor Roller, ende 
verwachtet wijdere* anspraeck*, dat hij sich in ’t gerinchste ofte minste niet verder wil inlaeten. 
 
Derck Poppinck heeft vermoge* relation des geswooren Abraham Peters d’ angepeindete* gerede* ende 
ongerede goederen van Hermen ten Slotboom, voor die somma van ses guldens negendenhalven stuiver 
magenaes*, huiden* dato opgebaedet*, ende daer van eene wette* tegens gemelte Slotboom gebeden*. 
Obtinuit*. 
 
Henrick ten Broeck contra Warner ter Hoerne pro* primo. 
 
Doctor Theben volmachtiger van d’ heer gouverneur Georch Niclaes van der Lawick, heer tot Geldermalsum, 
versochte alnoch* van den voocht Everwijn Wassenberch op die gedaene anspraeck* antwoordt, sin* secus. 
Ex* officio Everwijn Wassenberch als verweerder, repeteert sijn junchst* ingedienden reces*, ende versocht 
nochmaels inholts*. 
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(in de marge: Jonker Eerde contra Wessel ter Stege) 
Doctor Theben volmachtiger van jonker Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel, in saecke tegens Wessel ter 
 
{folio 37 verso} 
Stege, bevindende onnodich te sijn wijder* in die saecke te schrijven, inhaereerde* retroactis* ende die 
relatie* bij den ceurnoote* Rotger Poelhuis gerichtelijck ten protocolle gedaen, versoeckende 
conscriptionem* actorum en die tegenparthij niet verhooren*, nisi refusis prius expensis contumacialibus de 
quo protestatur, et si quid contra agatur, petit salvis prioribus copiam42. 
Ex* officio doctor Hengel volmachtiger van Wessel ter Stege wol een antwoort cum* annexis hebben 
inbedongen*, concludeerde als daer bij. 
 
Doctor Hengel, volmachtiger van Wichert te Buckel, inhaereert* tegens Evert Storm op desersijts gedaene 
anspraeck* erholden* proclama* ende alsoo geen betaelinge gedaen noch bewesen, versochte van gemelte 
Evert Storm beter recht bij* te brengen. 
 
Erschenen Herbert Dieterinck, die bekande voor sich # sijn huisvrou # ende erven oprechter wettelijcker 
schult heerkoomende* van geleent geldt en verteringe an Jan Sadeler schuldich te sijn die somma van 
vijffentwintich daler, ende noch vijftich guldens, en beloofde die 25 daler à dato over ses weecken, en die 50 
guldens binnen twe jaeren nae desen met den interesse* gewis ende onfeilbaer te betaelen, onder verbant* 
van sijn persoon ende goederen, te weten: levendige haeve, gesaei* ende mestrecht, voorts alles wat 
comparant* mach hebben of besitten om sich daeran voor capitael, interesse*, hinder, kosten en schaede te 
verhaelen bij poene* van reale ende parate* executie te verhaelen, sonder bedroch en argelist. 
 
{folio 38 recto} 
Mercurij* 2e marty 1664 
Drost* und richter Goswijn Wilhelm van der Lawijck 
Ceurnoten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts 
 
Gerrit Eckerveldt heeft kracht gerichtlijcken deurgaenden verwin* in contumaciam* tegens Ewoldt Gerritsen 
aenpeindinge* gedaen aen desselven gerede* goederen ende huyss binnen Bredevoort bij die Clander in sijn 
kenlijcke limiten gelegen, soo hij nu bewoont, voor de summe van hondert ende 5 gulden afftreckende 
bewijslijck solutum*, met versoeck gemelten Ewolt Gerritsen hier van die wette* moge gedaen worden. 
Obtinuit*. 
 
Wellem Hertlieff relatiert dese bovenstaende wette* per copiam* aen handen van Ewolt Gerritsen gelanght* 
te hebben den 5e marty, maer dat hij die selve heeft wederom gelanght* ende geseght hij wilde met Gerrit 
Eckervelt reeckenen. 
 
{folio 38 verso} 
Martis* 8e marty 1664 
Drost* und richter Goswijn Wilhelm van der Lawijck 
Coernoten* Willem Hertlieff, Caspar Everts 
 
Erschenen Essele Eckinck ende intervenierende* voor Toebe Eckinck in saecken tegens sijnen stiefzoon 
Berent Seinhorst onder verbant* van sijn quoete* vant goet Eckinck pro* judicato, litium et judicii expensis, 
soo gedaen ende vorders* mochte gedaen worden, heft doctor Bertram Theben volmachtich gemaeckt om int 
proces tegens Seinhorst cum* ratificatione anteactorum* ’t antwoorden ende ’t selve proces ten uyteinde soo 
nae behoor te vervolgen ende alles daer in te doen ’t geene comparant* praesent sijnde [de] soude doen 
konnen of mogen cum* clausula indemnisationis*, ende andere ordinaire clausulen rechtens. 

                                                   
42 tenzij eerst de kosten, door niet opkomen veroorzaakt, waarover protest is ingediend, afgewezen zijn; en 
indien er iets gedaan wordt,verzoekt hij, met voorbehoud van alle voorgaande, een kopie.  
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{folio 39 recto} 
Martis* 8e marty 1664 
Stadtholder* Caspar Everts 
Coernoten* Willem Hertlieff, Jan Gijsen 
 
Doctor Hengel, volmachtiger van Jan Tonnissen gesint* van capitein Maximiliaen Richolt behoorlijcke 
handelinge, sin* secus. 
Daerop erschenen capitein Richolt geassistyrt met sijnen volmachtiger Johannes Wolf, seit dat hem den eisch 
is voldaen ende betaelt, deshalven onnodich wijders* proces te movyren* voorbeholtelijck nochtans die 
costen soo daerop sijn gelopen so men suo* loco tempore sal weeten te declareren worden gereserveert*. 
Ex* officio doctor Hengel, bat* recessus* affschrifft ende wol daertegens een klein submissyff* reces* 
tusschen desen ende aenstaenden gerichtsdach in te leveren hebben inbedongen*, concludierde als daerbij. 
 
{folio 39 verso} 
Ex* officio Capitein Richolt, prioribus salvis*, gedenckt niet (alsoo hij wegens s[ ]ijn eisch is voldaen mit 
den verweerders wijders* in* arenam te condescenderen* veel weiniger als aenlegger proces te movyren* 
voorbeholdens die opgelopene costen ende soo den verweerder ofte gedaechde mochte vernemen eenige actie 
te hebben kan die selve als aenlegger behoorlijcken instituyren* sal men hem als dan weten te bejegenen als 
recht is, de* expensis protestando. 
Ex* officio priora*, seggende dattmen bij het inbedongen* submissyff* reces* alles sal hebben te 
debatteeren. 
 
(in de marge: Welevelt contra Groenewolt in* puncto van een jaer huishuir anno 1661 en 1662 verschenen) 
Erschenen Johannes Wolff, volmachtiger van d’ hoochedelgeboorn borchert Joost van Welevelt tot den 
Diepenbroeck, wil tegen den Sweetsen obercommissaris Gronewolt # in puncto primi anni # een klein 
submissyf* reces* tegens die grote van tegenpartije opgepronckte materie ter saecke niet dienende, vel* quasi 
exhibeert* inbedongen* hebben, salt ‘t selffs ten naesten vel* interim ad* prothocollum bijbrengen*. 
Similiter* in* actione secundi* anni van een jaer huyshuyr. 
 
{folio 40 recto} 
Versocht dat d’ acten mogen conscribeert* ende een dach ad* ablegandum aengestelt worden. 
 
Ex* officio doctor Theben, volmachtiger van den heer obercommissaris Gronewolt, versochte salvis* 
retractis copie ende bedinghde terminum* à* die habitae copiae ende alsoo bij exhibitie* vande laeste materie 
bedongen is subscriptio* advocati ende datte materie noch soude refideert43 worden, ‘t welck propter* alias 
occupationes verbleven is, soo wol sich volmachtiger die correctie ende subscriptie* quatenus* opus hebben 
voorbeholden, met protest dat volmachtigers praetendent* daerdoor geen praejudicie* sal worden 
gegenereert. 
Similiter* in* puncto liquidationis secundi* anni. 
 
Doctor Hengel, volmachtiger van Tonnis Hendricksen, wol nae dienstlijcke repetitie van vorige handelinge 
tegens Lambert Cortz een submissyff* schrift hebben inbedongen*, bat* als daer bij. 
 
{folio 40 verso} 
Ex* officio. Theben, volmachtiger van Lambert Corts, verstaende ex* adverso justificatie* van peindinge* 
geexhibeert* te sijn, versocht daervan alsmede wijder* handelinge copie. 
 
(in de marge: Salm contra Vehlen in* puncto condictionis* indebiti) 

                                                   
43 moet waarschijnlijk zijn: “gerevideert”: herzien, opnieuw bezien 
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Doctor Theben volmachtiger van sijn furstliche genaden den heer prince van Salm, bedinght dan noch in die 
saecke tegens die respectieve graeff ende vrijheere van Veelen restitutie van die gelichtede* acten in* puncto 
conditionis* indebiti ende complementum*, sullen sunsten* andere middelen moeten bij die hant nemen. 
 
Fiscus afwachtet* van Hendrick ten Broeck op jonghst gedaene mondelinge reces* precise handelinge, sin* 
secus, versoeckt denselven van vorder* handelinge versteecken* te holden, ende die saecke pro* concluso op 
ende aen te nemen met versoeck dat een dach van ablegatie* magh aengestelt worden. 
Ex* officio doctor Theben, volmachtiger van Hendrick ten Broecke, bevindende dat die fiscael 
 
{folio 41 recto} 
ex aerario publico vel crumena principis44 procederende, der halven niet anders soeckt als sijn praetendent* 
mett costen te matteren* daer tegens gemene borgers middelen weinich helpen konnen, soo repetiert tegen 
jegendeels* leste overgegeven reces* retroquaecuncta acta, mett renuntiatie* van vorder* schrijvens in* 
puncto contumaciae et expressa* protestatione* de* expensis met versoeck dat die heren referenten haer 
ordel* in* puncto incidentis et contumaciae* gelijck men ’t selve oock omni* modo doet vertrouwen sonder 
regarde* van een fiscus off gemeinen borger believen te pronuntieeren* ende daerin soodaenich recht doen 
als elck een in* causa simili sich soude willen gedaen ende administreert sijn. 
 
(in de marge: Schepen ten Hagen contra Groenewolt) 
Doctor Weddinck, volmachtiger van den heere obercommissaris Groenewolt in saecken tegens Derck ten 
Haege, repetyrt nochmaels alle voorgaende contumaciale* bedingen ende versoeckt in* conformite van die 
selve dat comparants* praetendent* propter* contumaciam non ablegantis* kost- ende schaedeloos moge 
 
{folio 41 verso} 
absolvyrt* worden, ofte ten weinichsten datt geen ablegatie* sall gestaedett* worden nisi* refusis prius 
expensis, daer over in sulcken val eerst ende voor all recht versoeckende. 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger van heeren schepen Derck ten Haegen, versochte dictatis* non 
attentis eenen ordeldrager* ten fine* van ablegatie* te nomineeren. 
Ex* officio seit dat volmachtiger mett soodaenige dicenten* die contumacie* niet kan purgyrt* worden, 
doordien bij voorige collatie* een ordeldraeger* hadde behoren versocht te worden, konnende oock noch, nae 
gedaene purge* ende betaelinge van costen lichtelijck* een ordeldraeger* genoemt, gestalt datt hiermede die 
saecke niett langer opgeholden worden, persistyrt* oversulx bij sijn voriges. 
Ex* officio Theben seit, dat tegenpartij niet bewesen heeft interesse* daerbij te lijden, itaque* priora*. 
Ex* officio seit dat comparants* praetendent* ten hoochsten geintressyrt om van sulcke nodelose 
proceduyren ontslaegen te wesen ende restitutie van costen te hebben, sijnde verseeckeren een slecht excuse 
voor den aenlegger*, maer ’t schijnt  datt hij begint te desperyren*, als ongetwijvelt 
 
{folio 42 recto} 
voorsiende datt hij den misslagh begaen heeft, persistyrt* oversulx nochmaels bijdie conclusie vant voorige 
reces*. 
Ex* officio Theben seit dat dese ingenomene asserantie* bij sententie* well sall vermindert worden. 
Ex* officio priora*. 
 
(in de marge : Salm contra Eerde) 
Doctor Weddinck, volmachtiger van Aeriaen van Eerden ten Pleckenpoel overgaff45 sijnen naestledenen* 
inbedongenen* contrareces in* scriptis locoralis, concludyrt inholdts*. 
Ex* adverso Doctor Theben volmachtiger van sijn furstliche genaden den heere prince van Salm, contendyrt* 
tot rejectie* eoque* salvo, petit* copiam. 
 
(in de marge: Heer commandeur Frenck contra heer commandeur Lawick) 

                                                   
44 uit publieke middelen of de geldbuidel van de prins  
45 hierboven staat n(on) exh(ibitum): het is niet getoond 
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Doctor Hengel, volmachtiger vanden hoochedele capitein ende commandeur Frenck, repetitis retro*utiliter 
actis, afwachtet* van doctore Theben als volmachtiger van den hoochedele gouverneur Lawijck, volgens 
sijne voor een maent gedaene gerichtlijcke beloften, op huyden* praecise reeten* handelinge, sin* secus, 
verblijft bij sijne vorige petitien ende veelvoldige submissien*.  
 
{folio 42 verso} 
Ex* adverso Doctor Theben volmachtiger vanden hoochedele gouverneur Lawijck, overgaf realiter een 
schriflijck reces* cum* annexis ten deele inbedongen* ende overgegeven, bat* inholts*. 
Ex* officio badt* soo nodich copiam*. 
Hermen Stoffels contra Jacob Everts pro* primo. 
 
Mercurij* 9e marty 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Derck Brethouwer, Jan ten Brincke, Hermen Huininck 
 
Doctor Hengel, volmachtiger van die weduwe Kinckhuis, repeteert tegens Vorstman sijne veelvoldige 
afgeholdene contumaciale* recessen*, ende wegens die gevorderde schuldt geinterponeerde* decreten, 
versocht derhalven nochmaels, dat die recessen* in* formam actorum geredigeert ad* impartiales mogen 
afgesonden, of bij desen edele gerichte over ’t selve sampt* kosten en schaeden ex* nobili officio moge recht 
gedaen worden, naer inholdt* van de mundelijcke gedicteerde anspraeck*. 
 
{folio 43 recto} 
Ex* officio Vorstman praesenteert jegendeels* eisch te betaelen met die kosten, met versoeck alleen dat in 
afkortinge moge angenoomen worden ’t gene Vorstman volgens bewijs en sunste* daerop betaelt heeft en dat 
die tegenparthij daer in moge discretie gebruicken, dewijl* comparant* met eede verklaeren wil 15 guldens 
daerop betaelt ’t hebben, hebbende daer op sijn hanttastinge* gedaen, om alles in tijt van een maent te willen 
afmaecken. 
Ex* officio doctor Hengel, neemt voor eerst an die goetwillige praesentatie van refusie* van kosten, tot 
welcken einde men doet inbedingen* declaratie, angaende die afkortinge van den eisch bij anspraeck* 
begrootet, kan men leiden dat parthij advers* met deuchdelijck ende nae rechte bestendige bewijsdom, soo in 
sulcken cas* tegens een doode* hant opereren konden, sulckx binnen den tijt van een maent mach hebben 
bij* te brengen, ‘t welck doch niet kon geschieden ende soomen an den eisch eenige remissie* mochte doen, 
sal verweerder sulckx d’ impetrantinne* hebben te bedancken, met expressen* protest, dat men anders in ’t 
minste litter* van ’t continue* des reeckenboecks* ofte de doode* hant niet gedenckt te desisteren*. 
 
(in de marge: Welpshoff contra Eppinck in* puncto injuriae) 
Doctor Hengel, volmachtiger van Wilhelm Eppinck, repeteert retro* utiliter acta in* puncto contumaciae, 
versoeckende nochmaels handelinge, sin* secus, badt* parthij advers* daer van versteecken* ’t holden. 
Ex* officio doctor Roller wol sijn nootdruft* hebben inbedongen*, praesenterende ’t selve alsoo noch eenige 
kondtschappen* mosten afgehoort worden, ten naesten of interim hebben in tebrengen. 
 
{folio 43 verso} 
Doctor Hengel, volmachtiger van die weduwe wijlen Berent schulte ten Borninckhove, repeteert tegens Jan 
schulte ten Borninckhove sijn laest cum* annexis overgegevene schriftuire en versochte nochmaels 
behoorlijcke handelinge, sin* secus proclama*. 
Ex* officio Roller versocht alnoch* copiam*. 
 
Doctor Theben, volmachtiger van den heer doctor Johan Kelfken, mombaer* des vorstendombs Gelder en 
Graefschap Zutphen # in qualiteit als intervenient* voor Derck ten Vildeken # versochte alnoch* van den 
volmachtiger van Henrick van Basten het intendit* op huiden* in termino ‘t exhiberen*, si* quid agatur, 
petit* copiam, als mede van die voor desen geexhibeerde* anspraeck* copie. 
Ex* officio doctor Roller overgaff vel* quasi sijn intendit* en alsoo die stucken daer bij te voegen ’t hove 
moeten gedescribeert* worden tot welcken einde oock een boode derwaerts is gestuirtt, praesenteerde die 
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selve intra* paucos dies in te leveren, en was parthij geen copie ofte visie* gestendich*, nisi* refusis expensis 
contumacialibus*. 
Ex* officio Theben, versochte realem* exhibitionem sonder eenige contumacie* gestant te doen. 
Ex* officio Roller priora*. 
 
Doctor Theben, volmachtiger van Anneken Willinck, weduwe Kinckhuis, wol tegens Henrick Elckinck cum 
suis in haere qualitate een anspraeck* uit kracht angelechten arrest inbedongen* hebben cum* annexis, badt* 
inholts*. 
 
{folio 44 recto} 
(in de marge: Beeltjen Rallen contra die tijtlijcke gasthuismeesters tot Boeckholt) 
Doctor Weddinck, volmachtiger van Beeltjen Rallen, afwacht* nochmaels van den volmachtiger van die 
gasthuismeesteren tot Boeckholt handelinge, sin* secus, contendeert* in contumaciam* tot versteck*, met 
versoeck van proclama*, et si* quid contra agatur, petit* copiam. 
Ex* officio doctor Theben, volmachtiger van die gasthuismeesteren tot Boeckholt, petit* copiam soo yts 
ingekoomen is, sunsten* wol contumaciam partis adversae non exhibendo causales arresti46 accuseert hebben. 
 
(in de marge: Welpshoff cum suis contra viduam ten Borninckhave) 
Doctor Hengel, volmachtiger van Hendersken Sonderloo, weduwe wijlen Berent schulte ten Borninckhove, 
versocht nochmaels van jegendeels* ingediende tryplycque* copiam*, qua* habita, wol nae vervlotenen tijt 
landtrechtens sijn quadruplycque* hebben inbedongen*. 
Ex* officio Roller, seidt, dat parthij debite* die selve moet versoecken. 
Ex* officio. Seidt dat die selve so judicialiter* als extrajudicialiter* en sat* debite versocht sij. 
 
Doctor Roller, volmachtiger van die respectieve graeff ende vrijheren van Vehlen, repeteert sijn laest 
afgeholdenen reces* in puncto der vijff achterstendige jaeren ende versochte # neffens die biljetten # den 
dach van  
 
{folio 44 verso} 
distractie*, in maeten doenmaels gebeden*, te decerneren*, met praefixie* van dach en tijt, en dat daervan die 
wete* an lieutenant Weninck als Salmsche raedt , ofte alhier in loco an derselven volmachtiger doctor Theben 
moge geinsinueert* worden. 
Similiter* in* puncto d’ annis 1644 et 1645. 
 
Ex* officio doctor Theben als volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den heer prince van Salm, 
verstaende bij gevalle dat tot praejuditie* en naedeel van volmachtigers heer praetendent* decreet van den 
edele gerichte versocht wordt, over saecken die welcke noch ongedecideert ende sub* judice hangen, soo 
protesteerde dat daer in niet moge gedecreteert*, gedaen ende voorgenoomen worden, als met kennisse van 
onpartijdige rechtsgeleerden naer voorgaende reassumptie* van proces en daervan behoorlijcke exequeerde* 
wette* en ten beidensijden ingebrachte behoorlijck bewijs, cum* submissione als daer op bevonden sal 
worden, alsdan rechtens te zijn, sijnde die saecke nog niet in* staet van wijsen. 
 
Ex* officio Roller, seidt die saecke voor lange bij ordel* van onpartijdige gedecideert en de executie 
toegestaen te sijn, die welcke onder geen ander decksel als van niet genoechsaeme cautie* is opgeholden, en 
alsoo het punct van cautie* van gelijcke bij ordel* en sententie* in simili et eadem causa47 an het 
Wenterswijckse gerichte is gepurificeert*, 
 
{folio 45 recto} 
hebbende comparant* daer ent bovens naederhant noch drie borgen alhier genochsaem gegoedet ende geerft, 
ex* supra abundanti gestelt, soo afwachtmen alnoch* decretum ten fine* van distractie* ende insinuatie*, met 

                                                   
46 (wil) weerspannigheid van de tegenpartij die de veroorzaakte rechtsbesluiten niet getoond heeft 
47 in gelijke en dezelfde rechtszaak 
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protest dat hij andersints genootsaeckt sal wesen sich bij hooger overichheit van beswaer te beklaegen, 
voorbeholtlijck dat over die kosten van ’t voorschreven incident*, als versocht, moge worden erkant, tot 
welcken einde oock die citatie* ad* reassumendum is versocht. 
 
Ex* officio, Theben disputeert alhier geen meriten* van saecken, maer inhaereert* alleen sijn gedaene 
protest, met expressen* reserve van ’t gene tegens jegendeels* dictaten* diewelcke per* generalia 
gecontradiceert* worden eenichsints soude konnen off mogen dienen. 
Similiter* in* puncto d’ annis 1644 et 1645. 
 
Ex* officio doctor Roller priora* en afwacht* decretum. 
 
Ex* officio Theben, verbleeff bij sijn gedaene protest, conform landtrecht gedaen, met reserve als vooren. 
 
Terminus* tegens den 10e july deses jaers 1664, S.V.48, mits dat hier van tijdtlijcke* denuntiatie* ende 
insinuatie* an doctor Theben ofte richter Weninck sal gedaen worden, met verveerdinch der biljetten, 
publicatie en affixie* der selver. 
 
Ex* officio doctor Theben, protesteerde de* nullitate decreti om voorgebrachte redenen, en soo vorders* nae 
desen met fundament sullen voorgebracht worden, reserverende sich daer tegens  
 
{folio 45 verso} 
alle middelen ende beneficien rechtens. 
Ex* officio Roller, liet die protesten bij haer notoire* onweerde berusten, en versochte met die insinuatie* 
ende publicatie der biljetten te vervaeren*. 
 
(in de marge: Kerckmeesters tot Aelten contra Henrick ten Broeck) 
Doctor Roller volmachtiger van die kerckmeesteren alhier, inhaereert* tegens Henrick ten Broeck sijn 
contumaciaele* bedingen, ende versochte dat d’ acten mogen geconscribeert* worden, om daerop te doen nae 
rechten. 
Ex* officio doctor Theben als volmachtiger van Henrick ten Broeck, repeteert sijn contumaciale* bedingen 
tegens die kerckmeesters genoomen in non exhibendo replicam49 ten behoorlijcken tijt landtrechtens, en 
verstaende alnu die selve met eenige annexen* geexhibeert* te sijn, versochte alnoch*, gelijck voor desen 
verscheidenmael ten protocolle geschiet is, copiam*, praesenterende daerop in termino* landtrechtens 
behoorlijck te dienen van sijn nootdruft*, sonder eenige d’ alderminste contumacie* oock gestant te doen. 
Ex* officio Roller, refereert sich ad* acta waeruit jegendeels* ongefundeertheit sal blijcken. 
Ex* officio Theben similiter*, cum* praesentatione als vooren. 
 
{folio 46 recto} 
Jovis* 10e marty 1664 
Drost* und richter Goswijn Wilhelm van der Lawick 
Coernoten* Rutger Poelhuijs, Lambert Trae 
 
Doctor Hengel volmachtiger van Wijchert te Buckel repetyrt sijne voor desen mondelijck gedaene aenspraeck* 
tegens Evert Storm gefundiert op een obligatie* ende ingevolge van dien tegens gemelten gedaechden in* 
contumaciam bij een edele gerichte erkende proclama*; ende ofwel gemelte Storm naestledene gerichtsdach ad 
interim tot heden hadde belooft den impetrant* satisfactie* te doen ende nochtans aerop niet gevolght is, soo 
versochte een edele gerichte  
believen machte hem gedaechde Evert Storm soowel ob* contumaciam als sijne gerichtlijcke 
gedaene beloftenissen nae inholt der obligatie* der aenspraeck* velght* te verclaren. 
Non* comparuit. 

                                                   
48 S.V. = Stilo Veteri, volgens de oude kalender 
49 door het niet tonen van repliek 
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{folio 46 verso} 
(in de marge: Ex* officio doctor Smits onaengesien des jegendeels* ongefundeerde protest versoeckt 
uytspraeck van sententie* in* cas van compromis bij de heeren doctoren Roller ende Theben gegeven ende 
alhier gerichtlijck geexhibeert*. ’t Gerichte accordeert d’ uitspraeck ende is dienvolgens die sententie* 
gepubliceertt.) 
(in de marge: Jonker Eerde contra Wessel ter Stege) 
 
Jan Warners overgift een protest tegens doctor Smits. 
 
Doctor Theben volmachtiger van Joncker Ariaen Eerden ten Pleckenpoel in saecken tegens Wessel ter Stege, 
hebbende voordesen in de saecke montlijck gesubmitteert* met protest 
van de contumaciaele* costen als sijnde onnodich geweest wijders* daer in te schrijven ofte te handelen 
dewijl* den coernoot* Rutger Poelhuijs gerichtlijck gerelateert heeft 
dat die tegenparthije afdracht van de saecke heeft versocht ende daervan in gebreck gebleven sijnde, soo 
versochte dat gemelten coornoot* bij sittende gerichte die gegeven 
relatie* voorgelesen sijnde moge hebben te beeedigen, stellende die saecke tot kennisse 
van onpartijdige rechtsgeleerden onder protest dat men sich ten rechte met den gedaechde niet gedenckt in te 
laeten als nae behoorlijcke refusie* van costen ende conscriptie* van acten. 
 
Ex* officio doctor Hengel volmachtiger van Wessel ter Stege inhaereert* tegens d’ aenspraeck* aen sijde van 
jonker Eerde overgegeven sijne geexhibeerde* exceptionschrift* ende daer bij nae rechten ende lantrechten 
geformeerde conclusien. 
 
{folio 47 recto} 
ten selven omni* meliori modo inhaererende* als welcke d’ heer impetrant* nootsaeckelijck moeten 
obsteeren*. Wat nu aengaet die gepraetendeerde* contumacie* daerop wort geseit dat partije advers* 
naestledene gerichtsdach als wanneer desersijts exceptionschrift* was 
inbedongen*, daerop hadde  behooren te urgyren* niettemin om alle emergenten* te vermijden ende te 
amputeeren consigneert* men twe stuyver tot refusie* van wettelijcke contumacie* ende wijders* niett cum 
protestatione de supplendo50 wanneer de declaratie van costen mach geexhibeert* ende nae voorgaende 
diminutie* die selve behoorlijck mogen getaxeert sijn die selve te voldoen, nopende die gehantierde 
afmaecking; wordt geseit dat, ofschoon den te onrecht bespraeckten* sulx mochte hebben versocht, kan niet 
wijder* worden geinterpreteert als geschiet te sijn ad* redimendam vexam sijnde praesumptyff* dat een 
sober huysman* niet kan sustinieren* om te pleiten tegens een edelman, andersins wort niet  gepraesumeert* 
dat die gene die recht heeft als dese verweerder sijn liquidum* jus sall remitteeren* gelijck in* progressum 
causae naeder sall blijcken, protestyrde der halven   
 
{folio 47 verso} 
wel expresselijck van vordere* costen met versoeck dat op desersijts geproponeerde* exceptien* ende op 
heden gedaene praesentatie waermede men nae rechte kan volstaen mach worden gelettet. 
 
Hierop erschenen Rotger Poelhuis, en heeft die relatie* in dato den 11e februarii deses jaers 1664 ten 
protocolle gedaen, naer dat hem dieselve verbotenus* was voorgelesen met eede bekrefticht en corroboreert*.
   
Hierop erschenen doctor Theben ende contradiceerde* iegendels* reces* ende overgegeven 
exceptionschrift* tegens lantrecht per* generalia ende alsoo die refusie* van costen niet absoluyt tot dato van 
de vermeinte consignatie* van twe bessem stuyvertjes51 gepraesenteert sijn; stelde daer die saecke tot 
kennisse van onpartijdige rechtsgeleerden versoeckende den gedaechde absolute daerin alsmede ten 
principalen salvo* moderamine te condemneeren*, versoeckende den dach van collatie* aen te stellen. 
 

                                                   
50 onder protest van aan te moeten vullen 
51 populaire benaming voor stuiver met afbeelding van pijlenbundel. Geslagen van 1619-1664 (en1738-1791) 
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Ex* officio seit door twe bessem* off ander stuyvers soo veele in effecte geconsigneert* te hebben als met 
eenen ryxdaelder wanneer het maer geschiet cum praesentatione de supplendo52 gelijck men sulx noch 
desersijts 
 
{folio 48 recto}  
doet tot sooverre als wanneer bij overleveringe van declaratie naer voorgaende diminutie* bij sententie* van 
onpartijdigen hier in mach erkent worden den verweerder schuldich te sijn, behoeft daerom die hoochedele 
impetrant* nopende die contumaciale* costen geen afseindinge te doen als welcke hem ten genoegen bij 
desen worden geoffereert.  
Concludyrt derhalven verweerder dat bij sententie* van onpartijdigen mach worden verstaen bij hem gedaen 
te sijn enen goede consignatie* ende daermede te mogen volstaen ende dat d’ hoochedele verweerder met de 
praesentatie daer bij moge verclaert worden, moeten  
sijn tevreden, nopende de vordere* saecke waerop partije advers* ten principalen mede submitteert*, 
versoeckt men dat d’ hoochedele verweerder mach worden opgelecht wijders* de aengeleghte proceduyre nae 
lantrecht te vervolgen, ofte datt sunsten* dewijl* men desersijts rechtmaetich obmoveerde* exceptien* niet 
en diffideert* op jegendeels* onbewesene ende ongestendighde* aenspraeck* ende daer tegens desersijts 
geobmoveerde* exceptien* mach worden recht gedaen, nae behooren cum* protestatione de  
expensis. 

 
Ex* officio Theben, wol een declaratie van costen cum* annexis hebben inbedongen*, 
 
{folio 48 verso} 
versoeckende dat dieselve die tegenpartije ad* diminuendum quatenus* velit moge geinsinueert* worden ten 
fine* van taxe* protesterende sich vorders* niet te willen 
inlaeten nisi refusis prius contumacialibus expensis53. 
Obtinuit*. 
 
Ex* officio doctor Hengel, versoeck van d’ hoochedele impetrant* behoorlijcke handelinge 
op desersijts geexhibeerde* exception* schrift welcke niet kan opgeholden worden door de inbedongene* 
declaratie quia expensae quamdiu non sunt taxatae aut liquidatae non 
possunt postulari54 verbliff dienthalven bij sijn vorige praesentatie ende submissie* konnende in alle gevalle 
den verweerder, soo hij die gepraetendyrde contumaciale* costen doet re- 
fundeeren*, nae voorgaende taxe van sijn recht niet versteecken* worden te minder dewijl* d’ heer 
impetrant* cui primo incumbit probatio55 gelibelleerder* maeten ende nae rechte 
niet heeft geverificeert sijn schriftlijcke aenspraeck*. 
 
Ex* officio Theben, seit alles bewesen te sijn door jegendeels* eigene praesentatie van afdracht verblijvende 
daermede bij sijn voriges om anderen in sijn dictaten* niet te verhinderen 
 
{folio 49 recto} 
sijnde jegendeel* niet gedient hebben de in termino lantrechtens alle weerden en defensien rechtens 
afgesneden oock jegendeel* gheen purge* off wijder* handelinge toegestaen. 
 
Ex* officio doctor Hengel, seit jegendeels* dictamen* onerhoort te sijn, dewijl* daerbij geposeert* wordt, dat 
desersijts alle weeren ende defensien rechtens sijn afgesneden ende dienthalven geen purge* kan worden 
toegestaen, daer tegens repetyrt men die vorige dictaten waerbij partije advers* recessyrt* ende negeert op die 
contumacie* welcke nae rechten door purge* kan wech genomen worden, ’t welck te meer hantgrijpelijck* is 
af te nemen uyt jegendeels* inbedongene* declaratie, watt nu avers* geseit wort als solde alles bewesen sijn 
door desersijts gepraesenteerde afdracht. 
                                                   
52 met aanbod van aanvulling 
53 tenzij eerst de kosten, door niet opkomen veroorzaakt, kwijtgescholden zijn 
54 omdat de uitgaven, zolang ze niet getaxeerd of afgerekend zijn, niet kunnen geeist worden 
55 op wie allereerst de bewijslast rust  
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Daerop wort geseit datt daer mede ’t libel* twelck sijn besonder puncten contineert* niet bewesen is, is alleen 
generalijck* van affdracht sonder praejudicie* van een of ander gedaen nec animus contrahentium ultra verba 
non cogitata aut specificata potest extendi56 welcke gehantyrde afdracht d’ hoochedele impetrant* oock noch 
niet heeft ingewillight, 
 
{folio 49 verso} 
doordien hij sijn proces heeft vervolght. 
 
Ex* officio Theben, referyrde sich op die juramento* geconformeerde saecke ende alsoo die gedaechde sich 
selffs bereits* verdamt* heeft, kan noch wel denuo* tot sijn meerder costen van onpartijdige verdamt* 
worden contradicerende* hiermede jegendeels* reces cum* praesentatione et protestatione als vooren. 
 
Ex* officio seidt jegendeels dictaemen* geen donderbeitels* te zijn sed fulgur ex pelvi57, versoeckt alleen dat 
anstaende heeren referenten op desersijts gedaene praesentatien ende protestatien gelieven te letten naer 
behooren, met expressen* eisch van kosten, contradictis* contradicendis per* generalia. 
 
(in de marge: Arent Koenen contra die weduwe Graes) 
Die saecke van Art Konen contra die weduwe doctoris Graes, wort nochmaels op versoeck des bedaechdens 
sub* spe concordiae tot den naesten uytgestelt. 
 
Doctor Roller uyt den naem van Willem ter Bruggen inhaerereert* tegen Mosis ende David Joden, sijn voor 
desen duck* ende menichmael afgeholdene contumaciale* recessen* waerop alsoo ter behoorlijcke tijt int 
geringhste niet en is ingebracht, veel min gegeven eenige reden van nootsinninge ofte belet noch oock gedaen 
wettelijcke purge* als  
 
{folio 50 recto} 
contendeerde* tot versteck* van wijder* handelingh ende dat comparant* sal geoorlooft blijven te dienen van 
submissie* om daerop erkant* te worden als recht is. 
 
Ex* officio doctor Weddinck, repetyrt sijn overgegevene quadruplicque*, versoeckt inholts*, 
addendo* dat in* quantum met consignatie* van een schillinck de purge* ge- 
schiet is. 

 
Ex* officio Roller, seit vooral noch van die reele exhibitie* niet te constijren*, in alle gevalle die selve niet 
aennemelijck te sijnde, wegens die langhduyrige contumacie* ende dewijl* comparants* praetendent* door 
dese opentholt ende andere processen hem door de list van sijn tegenpartije int Stift Munster gecauseert* 
wort gebracht tot de uyterster ruyn* als protestyrde de* expensis ende verbleef bij sijne voordaene versoeck 
ten fine* van rejectie*. 
Ex* officio priora*. 
Ex* officio Roller afwachtet decretum ende in allen gevalle relatie* offter yt realiter ende compleet is 
ingedient ende wanneer. 

 
Hiervan relateert den tegenwoordigen landtschrijver Bronckhorst, dat den volmachtiger van die Jooden een 
ante inchoatum of inceptum judicium, vel hac juridica58 geintituleertt quadruplicque* voor die Joden tegens 
Wilhelm ter Brugge hebbe geexhibeertt*, en angaende het complement* der selve so relateert gelijckvals*, 
dat an die selvige geen conclusie ofte einde sij bijgevoecht. 
 
{folio 50 verso} 
Ex* officio Roller gesien hebbende die relatie* verblijft alnoch bij sijn versoeck ten fine* van 

                                                   
56 ?en niet de geest van ? boven woorden, die niet overdacht of uitgedrukt zijn, kan ‘uitgerekt’ kan worden 
57 maar een bliksem uit het bekken 
58  ? vóór een begonnen of een al begonnen rechtszaak, of deze rechtspraak 
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rejectie* gedaen en afwacht daerop decretum. 
 
Erschenen Jan Warners, versocht noch als vooren van den voocht Wassenberch betaelinge, volgens alle 
voorige afgeholdene recessen* en soo is op dato noch van den heer droste* belast an Jan ter Pelckwijck als 
ondervoocht dat hij an gemelte Wassenberch soude bekent maecken om an Jan Warners t’ betaelen, ofte 
andersints te sullen gepeindet* worden. 
 
Jan ter Pelckwijck relateert dat hij uit last van den heer droste* ten versoecke van Jan Warners is geweest bij 
den heer voocht Everwijn Wassenberch, en hem gesegt dat hij Jan Warners soude klaechloos stellen, niet 
geschiedende soude ander middel bij d’ hant genoomen worden daerop d’ heer voocht tot bericht gegeven, hij 
hadde pantkieringe* gedaen, indien Jan Warners wijders* wil tegens hem vervaeren*, mach hem laeten 
citeren* willende alsdan reden van pandtkieringe* geven. 
Ex* officio Jan Warners verblijft bij sijn voorige afgeholdene recessen* schriftelijcke en mondelinge en 
refereert sich ten protocolle, versocht niet anders als rechtens, en versocht daer beneffens voortganck van d’ 
executie nae rechten kost- en schaedeloos. 
 
Jan Thomas sprack an met rechte Trijne ter Kulve ofte Boddenborch, vermogens relatie* des gerichtsdienaers 
geciteert*, 
 
{folio 51 recto} 
voor die somma van 35 ryxdaalder geleent gelt, met den interesse* van dien à* tempore morae, gesint* 
voldoeninge, una* cum expensis, afwachtende des gedaechdens erschijnis, met versoeck van proclama*. 
’t Gerichte erkent proclama*. 
Sed* non* comparuit. 
 
Doctor Weddinck volmachtiger van David Joode, repeteert nochmaels tegens Geert 
Heminck alle voorgaende afgeholdene contumaciale* recessen*, ende afwacht nochmaels voldoeninge, ende 
comparitie*, sin* secus proclama*. 
‘t Gerichte erkent proclama*. 
Sed* non* comparuit proclamatus*. 
 
Doctor Roller nomine* proprio, verstaende dat Evert Storm tegens een gerichtelijcke wettelijcken tax*, en 
daerop erholden* verwin*, heeft gedaen pandtkieringe*, alsoo alle sententien*, sonderlinge* die geen 
illiquidum* concerneren*, promptelijck moeten worden geexecuteert, als versochte pandtsterkinge* ende 
nochmaels ophaelinge van panden te decerneren*, salvo* jure fisci. 
‘t Gerichte erkent pandtsterkinge*. 

 
Doctor Roller volmachtiger van die respectieve graeff 
 
{folio 51 verso} 
(in de marge: Vehlen contra Salm in puncto liquidationis) 
ende vrijheren van Vehlen tot Vehlen ende Raesveldt, vertoont hoe dat hij bij liquidatie* d’ heer Prince van 
Salm lofflijckes memorien pure ende absolute heeft geconfesseertt* ende toegestaen schuldich te blijven die 
somma van 29 ryxdaler, sich voor de reste opposerende*, ende praesenterende tot liquidatie*, dewijl* dan 
liquidum* per illiquidum* niet kan worden gesurcheert*, soo versochte comparant* in gevolge van vorige 
proceduire, waerbij alreets die wette* van opbaedinge* is geinsinueert*, immissie* in die verbeteringe van 
die angepeindete* Stortelsche goederen en dat daervan an d’ heer lieutenant Hermen Weeninck als gestelde 
curator ende Raedt van die hoochgebooren heer N.N. Prince van 
Salm, almede behoorlijcke insinuatie* moge worden gedaen. 
Obtinuit*. 
 
Hiervan die wette* den 31 may 1664 geinsinueert* door den voocht Hermen van Basten. 
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Ex* officio doctor Theben volmachtiger van sijn vorstelijcke genade d’ heer Prince van Salm, verstaende dat 
tot sijnes genadigen heeren principaels* praejuditie* ende naedeel dicteert wortt, wol daer tegens omni* 
meliori modo geprotesteert hebben met reservatie van sijn recht en alle middelen van defensie. 
 
Ex* officio Roller priora*, en sachte niet praejudictelijck* geattenteert* te sijn, maer 
 
{folio 52 recto} 
het gene wat rechtens is. 
 
Ex* officio Theben, blijft bij sijn protest ende reserve. 
 
Joost Schulte contra Willem Resinck pro* primo. 
Gerherdt Raebelinck contra Geert Rensinck pro* primo. 
 
(in de marge: A vide folio verso59) 

 
Mercurij 16e marty 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts 

 
Erschenen Marrie ten Broecke weduwe van zalliger Wilhelm ten Broecke, geassisteert met Wilhelm 
Hertlieff, haerer tot deser saecken erkooren ende toegelaeten mombaer, en heeft inventaris van die 
naelaetenschap van haer zalliger mans goederen, daerin sij ad* vitam liefftichts* wijse, volgens gerichtelijcke 
acten van den 27 decembris 1647 en sunsten* mede berechticht, onder clausule als daerbij geexhibeert*, ende 
vandie selve niet te willen verbrengen gecaveert*, onder verbant* haerer goederen, en in* specie van die 
quote*, daer an comparantinne* angaende die geinventariseerde parcelen, in eigendomb berechticht is. 
 
{folio 52 verso} 
Jovis* 17e martii 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts. 
 
Lambert Trae heeft vermogens gichte* van Jan ter Pelckwijck d’ angepeindete* gerede* en ongerede 
goederen van Wilhelm Hijnck voor die somma van seven guldens 10 stuivers verteerde kosten, sampt* 
schaede met rechte, huiden* dato opgebaedet* en daervan die wette* tegens gemelte Hijnck gebeden* en 
erholden*. 
 
(in de marge A vide folio praevio60) 
Sabbati* 12e martii 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts. 
 
Erschenen Peter Everts, en heeft in die beste ende bestendichste forme rechtens geconstitueert* ende 
bevolmachticht gelijck dieselve doet in kracht deses den edele Henrick ten Broeck om uit constituanten* 
naeme met den heer doctor Rijckwijns angaende verdient salaris en kosten, soo sijn edele in saecken van 
constituant* tegens Lumme ter Horst verdient in der goede ofte middelen rechtens ‘t accorderen en ageren, en 
te doen ’t gene constituant* selfs praesent sijnde, souden konnen ofte mogen doen, cum potestate 
substituendi, clausula rati et indemnitatis, aliisque necessariis solitis et consuetis et obligatione bonorum sine 
dolo61. 
                                                   
59 A: zie achterzijde van dit blad.Hier hoort chronologisch de tekst te staan, die na A op folio 52 verso staat. 
60 A: zie voorgaande folio.De tekst hieronder dient op de vorige bladzijde bij A geplaatst te worden.  
61 ? met machtiging, met clausule van geldigheid en schadeloosstelling en andere gebruikelijke en gewone 
noodzakelijkheden en met verbinding van goederen, zonder bedrog 
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{folio 53 recto} 
Veneris* 18e marty 1664  
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts 
 
Gerrit van Raebingen heeft vermoge* schriftelijcke gichte* van Jan ter Pelckwijck d’ angepeindete* gerede* 
ende ongerede goederen van Berent Harmelinck, voor die somma van thien guldens thien stuivers verteerde 
kosten, sampt* schaede met rechte huiden* dato opgebaedet*, en daervan eene wette* tegens gemelte 
Harmelinck gebeden* ende 
erholden*. 
 
Lunae* 21e Marty 1664 
Drost* und richter Goswijn Wilhelm van der Lawijck 
Coernoten* Willem Hertlieff, Jan Gijse 

 
Doctor Hengel volmachtiger van Wichart te Buckel, heeft kracht gerichtlijcken deurgaenden verwinen* in 
contumaciam* aenpeindinge* gedaen aende gerede* goederen ent huys van Evert Storm 
 
{folio 53 verso} 
binnen Wenterswijck gelegen voor die summe, interesse*, costen ende schaeden bij aenspraeck* 
gespecificeert met versoeck hem daervan de wette* moge worden verveerdicht ende geexploicteert. 
Obtinuit*. 
Hiervan Abraham Peters dese bovenstaende wette* an handen van Evert Storm den 23e martii 1664, 
geinsinueert*. 
 
Martis* 22e martii 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts. 
 
(in de marge: Doctor Hengel contra obercommissaris Groenewolt in puncto arresti) 
Doctor Hengel nomine* proprio, repeteert tegens doctor Theben, in qualiteit als verwalter* ende 
volmachtiger van den heer commissaris Joost Georch Groenewolt sijn gedaene arrest ende in gevolge van 
dien, overgegevene justificatie* bekledet met behoorlijck bewijs, ende vermits een edele gerichte nae rechten 
heeft belieft te decreteren, om in plaets van antwoort binnen den tijt van ses weecken te dienen op die 
overgegevene declaratie van behoorlijcke diminutie* daer doch volgens jegendeels* eigen gerichtelijcke 
willekeur* reele betaelinge hadde behooren geschiet te sijn, als ex retro* actis.  
En alsoo den tijt vruchteloos sonder enige diminutie* gepasseert is, soo versochte comparant* een edele 
gerichte in contumaciam* dach van 
 
{folio 54 recto} 
collatie* ende ablegatie* mach gelieven te decreteren. 
 
Ex* officio doctor Theben als volmachtiger van den heer obercommissaris Groenewolt, sachte dat hij alle 
geinsinueerde* stucken an sijn heeren praetendents* swaeger doctor Smits bij tijts hebbe overgelancht* ende 
daegelijckx oock naeder bescheit* sij verwachtende. 
Ex* officio doctor Hengel seidt dat door jegendeels* dictamen* geen decreet kan worden gemaeckt illusoir* 
veel weiniger die betaelinge gefrustreert, verbleeff derhalven bij sijn gedaene versoeck, met expressen* eisch 
van kosten. 
Ex* officio Theben, praesenterende  ten naesten te doen wat nae rechten behoort. 
Ex* officio. Seidt dat geen praesentatie den verweerder ofte desselven volmachtiger kan releveren*, want hem 
volgens landtrechte ende oock decreet alle wijdere* handelinge is gepraecideert* en afgesneden, kan oock met 
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geene verbale praesentatie, sonder reele effect d’ impetrant* voldaen worden, persisteert* derhalven bij sijn 
vooriges. 
Ex* officio Theben, liets daerbij oock bewenden*, cum* praesentatione als rechtens. 
Ex* officio. Seidt rechtens te sijn dat men betaelt ende afwacht* decretum. 
Ex* officio Theben wol daer van geprotesteert hebben. 
Ex* officio. Seidt dat doctor Theben sijne protesten mach smijten op doctor Smits, daer hij sich op beroept. 
Terminus* over ses weecken nae Paeschen, sijnde den 23e may deses jaers 1664. 
 
{folio 54 verso} 
Vitus Smits chirurgus, heeft vermoge* relation* des geswooren Herman van Basten d’ angepeindete* 
gerede* goederen van Henrick Boelant voor ses ryxdaler meisterloon wegens eenige swaere en gecureerde 
wonden huiden* dato opgebaedet* en daervan die wette* gebeden* tegens gemelte Boelant. 
Obtinuit*. 
 
Fiscus* in saecken tegens ten Broeck, repeteert alle voorgaende dienstelijcke handelingen, ende versoeckt 
nochmaels in die saecke te submitteren*, sin* secus,  contendeert* in* contumaciam met overmalich* protest 
van kosten. 
Ex* officio doctor Theben seidt in puncto contumaciae fisci plusquam notoriae62 submitteert* te hebben, 
protesteerde derhalven van onnodige kosten, als mede van ’t veroorsaeckte 
incident. 
 
(in de marge: Salm contra Eerde) 
Doctor Weddinck volmachtiger van jonker Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel afwachtett* van den 
volmachtiger van sijn furstlijcke genade van Salm geboerlijcke* handelinge off te submitteren*, sin* secus. 
Ex* adverso Bertram Theben volmachtiger van sijn furstlijcke genade den heer Prince van Salm versochte 
alnoch* copiam* vant ingediende, salvis* quibuscunque. 
 
(in de marge: Schepen ten Hagen contra Groenewolt) 
Doctor Weddinck volmachtiger van d’ hoochedele obercommissaris Groenewolt contra Derck ten Haegen 
inhaereryrt* alle voorgaende dienstlijcke contumaciale* recessen*, daer bij omni* meliori persisterende*. 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger van schepen Derck ten Haegen heeft voor eenige daege deser 
saecken halven nae ‘s Heerenberge geschreven, maer alnoch* geen antwoort ontfangen praesentyrende nae 
ontfangh te doen als rechtens. 
Ex* officio priora* cum* protestatione de expensis*. 

 
{folio 55 recto} 
(in de marge: Salm contra Vehlen in* puncto condictionis indebiti) 
DoctorTheben, volmachtiger van sijne furstliche genade den hoochedele prince van Salm tegens die 
respectieve graef ende vrijheeren van Vehlen in* puncto condictionis* indebiti, hebbende ofmaels* versocht 
restitutionem* actorum dewelcke bij den volmachtiger ex* adverso niet worden uytgelanght*, soo protestyrde 
ten hoochsten van de costen door verweigeringe causyrt* met versoeck datt sijn edele bij decreet daertoe 
moge condemnyrt* worden. 
 
(in de marge: Welevelt contra Groenewolt in* puncto van een jaer huishuir anno 1661 en 1662 verschenen) 
Doctor Theben, volmachtiger van d’ hoochedele obercommissaris Groenewolt, versochte vanden hoochedele 
borchart Joost van Weleveltt tot den Diepenbroeck op ingediende schriftuyr in puncto liquidationis primi et 
secundi anni salvis per oram retroactis63 handelinge, sin* secus. 
Ex* officio Johannes Wolf, volmachtiger van den hoochedele borchart Joost van Welevelt tot den 
Diepenbroeck, exhibiert* submissyff* recess* in* puncto primi* anni van een jaer huishuyr, versocht tempus* 
mundandi ende datt een dagh van collatie* ende ablegatie* van acten moge aengestemmet worden. 

                                                   
62 ? inzake het meer dan bekende wegblijven van de schatkistbeheerder 
63 inzake betaling van het eerste en tweede jaer, met voorbehoud van vorige mondelinge actes. 
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Similiter* in* puncto secundi* anni. 
Ex* adverso. Doctor Theben versochte copiam* salvis* quibuscunque. 
Terminus* collationandi* et ablegandi* actae nae Paeschen over ses weecken, sijnde den 23 may deses jaers 
1664, mits datt parthij advers* sal mogen ondertusschen bijbrengen, tgene hem belieft. 
 
Doctor Hengel, volmachtiger van Johannis Sartoris, spraeck aen met rechte Godefrid Frederick van Basten, 
vermoge* relation* des geswooren Harmen van Basten op huyden* geciteert* voor die somma van 43 gulden, 
… stuiver kracht sijn eigen handt, waer bij causa* debiti naeder te vinden of gededuceert kan worden, 
versochte reele voldoeninge ende des gedaechden comparitie* sin* secus proclama* met protest van costen. 
Harmen van Basten relateert dat geciteerde* niet t’ huys waere geweest, nochtans ’t selve ten sijnen huyse sijn 
huysvrouwe heeft bekent gemaeckt. 
’t Gerichte erkent proclama*. 
Den dienaer relateert van gedaene roepen, sed* proclamatus* non* comparuit. 
 
(in de marge: Stadtholder W.Hartlief, coernoten Caspar Evers, T. Bronchorst) 
Doctor Hengel,volmachtiger van d’ hoochedele droste* Goswijn Wilhelm vande Lawijck,sprack aen met 
rechte Godefrid Frederick van Basten, vermoge* gichte* des veghts* Herman van Basten op huyden* 
geciteert* voor 12 gulden schuldige weidepacht, gesint* voldoeninge met refusie* van costen ende des 
gedaechdens comparitie*, sin* secus proclama*. 
Harmen van Basten relateert ten huyse van Godefrid Frederick van Basten geweest te sijn ende des 
gedaechdens huysvrouwe bekent gemaeckt hebben, doch dat hij selfs van huys waere geweest. 
’t Gerichte erkent proclama*. 
Sed* proclamatus* non* comparuit. 
 
Eodem*. 
Erschenen Willem Hartlief de bekande nae inholt van sijn eigen daervan gegeven obligatie*, soo hierbij oock 
blijfft ongevitieert*, deuchdelijck schuldich te sijn aen vaendrech Wilhelm Haenekroot die somma van 
driehondert guldens capitael ende 36 guldens interesse*, gelaefde* gemelte capitael, waervan hem die loese* 
gedenuntieert*, praecise tegens aenstaenden may te betaelen, ende den gemelten interesse* à dato onfeilbaer 
over acht daegen, onder verbant* sijner goederen, deselve in cas* van misbetaelinge de parate* executie 
submitterende*. 
 
{folio 55 verso} 
Mercurij* 23e marty 1664  
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Derck Brethouwer, Jan ten Brincke 

 
Doctor Weddinck volmachtiger van den heer rentmeester Huigens, geeft ’t erkennen hoe dat Berent ter 
Honnepe an comparants* praetendent* in zijn qualitate schuldich is te betaelen ende te leveren een molder 
ende twe spint rogge, en dat hij ’t selve te voldoen van den jaere 1663 in gebreck is gebleven, versochte 
dienthalven anpeindinge* an desselven gerede* ende ongerede goederen om ’t hebben betaelinge van den 
roggen soo en als den selven in die jaere hebbe gegolden, en wol hiervan die wette* tegens gemelte Berent ter 
Honnepe gebeden* hebben. 
Obtinuit*. 
 
Doctor Weddinck volmachtiger van d’ heer rentmeester Martijn Huigens geeft ’t erkennen hoe dat 
comparants* praetendent* in sijn qualitate uit den goede Eeckinck jaerlijckx competeert* twe schepel roggen, 
en dat den besitter 
 
{folio 56 recto} 
van dien daervan van die jaere 1662 ende 1663 in gebreck gebleven, versocht dienthalven anpeindinge* an 
desselven gerede* ende ongerede goederen, # om ’t hebben betaelinge van die waerdie*, soo als die rogge in 
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die voorschreven jaeren gegolden heeft #, ende dat hiervan die wette* an gemelten besitter van ’t goedt 
Eeckinck moge gedaen worden. 
Obtinuit*. 
 
Idem qualitate qua an die gerede* en ongerede goederen van Arent ter Beeste, om ’t hebben # die waerdie* van 
# een molder roggen jaerlijckx, van die jaeren 1661, 1662 en 1663. 
Obtinuit*. 
 
Idem qualitate qua an die gerede* en ongerede goederen van Derck Bruininck, om ’t hebben betaelinge van 
drie schepel rogges jaerlijckx achterstant, van ’t jaer 1656, tot 1661, en daer entbovens van die jaeren 1662 en 
1663, jaerlijckx ten vollen twe molder, # te weten desen waerdie* soo die rogge in die 2 jaeren gegolden heeft 
#. 
 
(in de marge: Seinhorst contra Eeckinck) 
Doctor Hengel, volmachtiger van Berent Seinhorst, hebbende verstaen dat Teube Eeckinck nu ter laeter tijt 
allereerst huiden* morgen sijn antwoort heeft ingebracht, badt* daervan salvis* prioribus copie, qua* habita, 
praesenteerde ten naesten off ad interim schrift- ofte mundelijck te submitteren*. 
Ex* officio doctor Theben, volmachtiger van Essele Eeckinck, als intervenient* voor Teube Eeckinck, sachte 
dat 
 
{folio 56 verso} 
tegenparthij bekent gemaeckt sijn die redenen van die exhibitie*, die welcke niet eerder heeft konnen 
geschieden wegens examen* van die geinhafteerden*, verbleeft derhalven bij sijn antwoortt.   
 
(in de marge: Weduwe en erfgenaemen Grootenhuis contra W. Hoopman) 
Doctor Theben volmachtiger van die weduwe en erfgenaemen Grootenhuis, versochte van Hopman ofte 
desselven intervenient* den heer van der Empel handelinge, salvis* retro actis, sin* secus. 
Ex* officio doctor Hengel volmachtiger van den hoochedele van der Empel, sachte gisteres daeges aldereerst 
copie ontfangen ’t hebben, praesenterende daer op te dienen nae tijt landtrechtens. 
Ex* officio Theben protesteerde de expensis*. 
Ex* officio liet die protesten op sijn waerden ende onwaerden berusten. 
 
(in de marge: Heer ter Empel contra die weduwe en erfgenaemen Grootenhuis cum suis) 
Doctor Hengel volmachtiger van d’ heer van den Empel, woll tegens die vaechdinne* Grootenhuis 
ende consorten sijn tryplycque*, die welcke hij wegens parthij adves* oock kennelijcke oorsaecken niet 
eerder heeft konnen inleveren, hebben inbedongen*, sij praesenterende dieselve reelijck ter secretarie binnen 
den tijt van seven daegen, in te leveren. 
Ex*officio Theben volmachtiger van die weduwe Grotenhuis cum suis, versochte van d’ inbedongene* 
triplycque* copiam*, salvis* quibuscunque.  
 
{folio 57 recto} 
Doctor Hengel, volmachtiger van die weduwe Kinckhuis, overgaff vel* quasi tegens Berent Vorstman 
declarationem* expensarum, met versoeck dat die selve gemelte Vorstman, met anhechtinge van dit 
protocollaire extract, moge worden geinsinueert*, en hem peremptorie* tusschen desen en den naesten 
gerichtsdach daerop te diminueren*, moge worden operlecht. 
Obtinuit*. 
 
(in de marge: Beeltjen Rallen contra die tijtlijcke gasthuismeesters van Boeckholt 
Doctor Weddinck, volmachtiger van Beeltjen Rallen tegens die gasthuismeesteren tot Boeckholt, inhaereert* 
nochmaels alle voorgaende afgeholdene contumaciale* recessen*, ende versoeckt nu meer datt die 
verweerderen van voordere* handelingen versteecken* ende in* contumaciam der anspraecken* vellich* 
mogen verklaert worden. 
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Ex* officio doctorTheben, volmachtiger van die gasthuismeesteren tot Boeckholt, sachte gisteren aldereerst 
copie ontfangen ’t hebben van jegendeels* anspraeck*, colligeerde* derhalven terminum* à* die habitae 
copiae sonder eenige contumacie* gestant te doen. 
Ex* officio. Seidt, dat volmachtiger sich selfs hebbe te imputeren*, dat hij die copie niet eerder gevordert, 
persisteert* oversulckx bij die contumacie*. 
Ex* officio. Theben seidt alle debvoir* daertoe gedaen ’t hebben, praesenterende in termino te dienen naer 
behooren. 

 
Doctor Theben, volmachtiger van den heer mombaer Kelfken, versochte alnoch* gelijck voordesen oftmael* 
gedaen is, copie van soodaene anspraeck*, als den volmachtiger van Henrick van 
 
{folio 57 verso} 
Basten praetendeert* voor desen gedaen ’t hebben alsmede van het inbedongen* intendit*, wol sunsten* 
gecontendeert* hebben ten profijte als notoire* landtrechtens. 
 
Doctor Theben volmachtiger van sijn vorstelijcke genade d’ heer prince van Salm, in saecken tegens die 
respectieve graeff en vrijheren van Vehlen, bevindende dat contra ordinem et stylum judiciorum super re et 
causa adhuc illiquida et indecisa in puncto64 van den vijffjaerigen vermeinten achterstant 
praejudicielijck* gedecreteert is, soo wol de* nullitate geprotesteert hebben, versoeckende dat d’acten pro* ut 
jacent mogen geconscribeert*, en tot onpartijdigen afgesonden worden, daer op decretum verwachtende alles 
onder expressen* protest van kosten, dat jegendeel* die gecauseerde* kosten in puncto saepius accusatae 
contumaciae in non ablegando acta65 voor all sal hebben te refunderen*. 
Similiter* in* puncto van die jaeren 1644 en 1645. 
 
(in de marge: Drupper contra Hendrick Arentsen) 
Doctor Hengel volmachtiger van Henrick Arents versocht dat in saecken van Wilhelm Drupper, alsoo 
dieselve naer sijn eigen willekeur* noch ter tijt niet gehandelt is, nu meer d’ acten mogen conscribeert* en 
dach van collatie* ende ablegatie* moge gepraefigeert* worden. 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger van Wilhelm Drupper qualitate qua 
 
{folio 58 recto} 
praesenteerde in tijt van seven daegen per- 
emptorie* te dienen van triplycque*, concludeerde inholts*. 

Ex* officio. Salvis* prioribus, versochte copie. 
 
DoctorHengel, volmachtiger van die weduwe 
wijlen Berent schulte ten Borninckhoff, 
versocht nochmaels, dat Jan schulte ten Bor- 
ninckhoff ingevolge van desersijts volmachtigers gedaene bedingen* 
mach operlecht worden op huiden* praecise te dienen  
van nootdruft*, sin* secus, wol dat jegendeels* daer 
van versteecken* moge verklaert worden. 
 
(in de marge: Welpshoff cum suis contra viduam ten Borninckhave) 
Doctor Hengel, volmachtiger van die weduwe wijlen Berent schulte ten Borninckhoff, wol tegens jegendeels* 
triplycque*, waervan men aldereerst voor weinich daegen copie genooten, sijn quadruplycque* hebben 
inbedongen*. 
 

                                                   
64 ? tegen de volgorde en stijl van procesvoering, en dat bovendien bij een zaak en proces, die tot nog toe 
onduidelijk en onbeslist is, inzake  
65 inzake herhaaldelijk beschuldigen van weigerachtigheid i.v.m. het wegzenden van de acten 
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(in de marge: Welpshoff contra Eppinck in* causa injuriae) 
Doctor Hengel, volmachtiger van Eppinck, repe teert tegens Welpshoff retroacta*, en vermits die selve 
naestleden* gerichtsdach gerichtelijck heeft belooft te willen dienen, en dan noch ter tijt niet ingebracht is, 
versochte denselven uit kracht van sijn eigen willekeur* daervan in* contumaciam versteecken* ‘t holden, 
afwachtende daerop des edele gerichts bescheits*, met* expressen eisch van kosten. 
 
{folio 58 verso} 
Doctor Hengel volmachtiger van die weduwe Kinckhuis sprack an met rechte Wessel Nachtegael, vermoge* 
relation* des geswooren Jan Grievincks op huiden* geciteert* voor die somma van  
hondert vijff guldens, twe stuivers, acht penningen, afgekofte en afgereeckende winckelwaeren waervan 
alhier het extract reeckenboeckx* wortt bijgevoecht.  
Gesint* voldoeninge met refusie* van kosten ende daerop des gedaechdens erschijnis, sin* 
secus, badt* proclama* te decerneren*. 
’t Gerichte erkent* proclama*. 
Den dienaer Jan Grievinck relateert van gedaene roepen en citatie*. 
Sed* non* comparuit. 
 
Doctor Theben volmachtiger van Anneken Willinck, weduwe Kinckhuis overgaff realiter sijn voor desen 
tegens Henrick Elckinck cum suis qualitate qua die inbedongene* anspraecke* ofte justificatie* van arrest, 
badt* inholts*. 
 
Jovis* 24e martii 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Rotger Poelhuis, Lambert Tra. 
 
(in de marge : Jonker Eerde contra Wessel ter Stege) 
Doctor Hengell volmachtiger van Wessell ter Stege gesint* nochmaels van jonker Adrian van Eerden ten 
Pleckenpoell behoerlicke handelonge, sin* secus, woll desselven contumaciam* omni* meliori modo 
geaccusiert* hebben. 
Ex* adverso Doctor Theben volmachtiger van jonker 
 
{folio 59 recto} 
Adrian van Eerde ten Pleckenpoll versochte alnoch* die reckenonge vant gerichte om bij d’ declaratie gevoegt 
te worden, inbedingende* vorders* # salvis* retroactis # schrifftelijcke reces* cum* submissione, met versoeck 
datt die voor deesen inbedongene* kondtschappen* bij ’t proces moegen gevoegt worden. 
 
Ex* adverso. Seyt datt doort’ eyschen van gerechtlijcke reckenonge gien behoorlijcke handelonge kan worden 
gedilaiert* offte opgeschoven, te meer dewijll* parthij advers* deeserzijts aendtwoordt copielick ende veerdich 
gemaeckt zijnde heefft konnen lichten*, versochte niet toe min van die inbedongene* 
condtschappen* ende het submissyff* reces* copiam et terminum nae landtrechte salva* factam praesentatione 
et protestatione. 
Ex* adverso. Theben priora* doende daerbij dat hij naestleeden dinxdagh allereerst van  
jegendeels* aendtwoordt copiam* ontfangen te hebben. 
 
(in de marge: Vehlen contra Salm in* puncto liquidationis) 
Doctor Theben, volmachtiger van sijn vorstelijcke gnaden die heere prins van Salm in saecken tegens die 
respectieve graff ende vrijheeren van Vehlen in* puncto liquidationis, protestierde noch als voor de nullitate* 
decreti voor deesen sub-* et obreptitie in die saecke ergaen, door dien causa adhuc illiquida et indecisa66, oock 
die saecke noch ter tijtt utrimque* niet behoorlijcken gedisputieer ende daerin gesub- 
 
 

                                                   
66 door die oorzaak nog altijd onduidelijk en onafgerond 
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{folio 59 verso} 
mittert* iss, reservierende sich vorders* alle naedere middelen ten principaelen in die saecke 
eenighsins dienende. 
Similiter* in causa* praetensae declarationis expensarum67. 
 
Die saecke van Eerick Schutte contra Johan Hendrick Nijlandt pro* primo. 
 
Doctor Weddinck volmachtiger van David Jacobsen contra Geerdt Heeminck affwachtet op jongst* 
begangene contumacia* sijn beter recht in toe brengen, batt* sonsten* denselven inholtz* der aenspraecken* 
velligh* te verklaeren. 
Non* comparuit. 
 
Doctor Weddinck volmachtiger Johan Sadeler heefft vermoge* relation* dess geswornen Johan ter 
Pelckwick die aengepeindete* geriede* ende ongeriede goederen van Jan Geesinck ende Johan Warners in 
Meddehoe voor die somma van dertygh gulden verterde ende affgesproekene kosten ter goeder reckenonge 
huiden* dato opgebaddet* ende daervan die wette* tegens gemelten Geesinck ende Werners gebeden*. 
Obtinuit*. 
 
(in de marge: #68)    
Ex* adverso Doctor Theben (sic) 
 
{folio 60 recto} 
Doctor Hengell volmachtiger van Werner Broerinck, woll tegens Berendt Sellekinck sijn voor deesen 
inbedongene* duplicque* die welcke om parthij advers* bewuste oorsaecke een tijtt lanck ingesonden  
 
iss, dieselve inter* paucos dies gemondert* zijnde, ter secretarie inleveren, concluderde ende batt* als daerbij. 
Ex* adverso. Doctor Weddinck, volmachtiger van Berendt Sellekinck salvis* quibuscunque batt* copiam*. 
 
Doctor Hengell volmachtiger van Johan Broerinck versochte nochmaels van Berendt Sellekinck exhibitie* van 
sijn voor deesen inbedonge* noodtrufft* om datt die saecke so propter causas parti adversae notorias69 tot noch 
toe iss gedilaiert* tot een finaele eyndtschap* moege geraecken. 
Ex* adverso. Doctor Weddinck also die saecke een tijtt lank in staet gebleven propter* causas woll sijn 
noodtrufft* inbedongen* hebben. 
Ex* adverso. Salvis* retroactis et ulterioribus jurium beneficiis70, batt* copie. 
 
(in de marge: #o) 
Ex* adverso Doctor Theben als volmachtiger van Johan Geesinck ende Johan Werners in* judicio praesent, 
versochte tott guarande* ende schadelose houdinge van die affgesproeckene kosten citationem* ten naesten 
landtgerichte  
 
{folio 60 verso} 
door Johan ter Pelckwick tegens die persohnen van Berendt Loijckinck, Herbers Geerdt, Derrick Berninck, 
Nijenhuijs Lammerdinck, Hendrick Boeijnck, Frerick Doeinck ende all die geene waerop sich dieselve 
mochten hebben te beroepen om ten selven dage mede te sullen inbrengen ende comparants* principaelen 
aenspraeck* te aenhoeren. 
(in de marge: o) Obtinuit*. 

 
Ex* adverso nimbt aen die bekendelickheyt van schult ende sall den versochten tijtt moeten toestaen d’ eiss 
peremptorie*. 
                                                   
67 idem inzake de geeiste declaratie van uitgaven 
68 de insertie staat op folio 60 recto (# o) tot 60 verso (o) 
69 wegens bekende oorzaken van de zijde van tegenpartij 
70 met voorbehoud van vroegere acten en voorgaande rechten 
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Fritz Rabelinck volmachtiger van Willem ter Bruggen repetiert ende inhaeriert* die voordeesen meermahlen 
tegens Moijses ende David Joeden affgeholdene contumaciale* recessen* met 
versoeck datt nu eyndelicken in deese saecke dagh van collatie* ende ablegatie* van acten moege aengesteldt 
worden, sonder datt die manque ende incomplete van jegendeel* extrajudicialiter* ingeschovene 
quadruplicque* den acten moegen bijgevoegt worden, te weiniger oock alsoo men in ervaringe gekoomen iss, 
als datt die voorseyde incomplete quadruplicque* naer dato van exhibitie* weder ingetrocken zij, ’t welcke 
 
{folio 61 recto} 
gans ongerimbt ende tegens usance ende landtrechte es strijdende, waer van oock ten hogsten wordt 
geprotestiert als verbleff men bij sijn gedaen versoeck. 
Ex* adverso. Jegendeels* dicenten* ongeachtet repetiert die overgegevene quadruplicque* ende mach lijden 
dat die saecke in* statu quo jacet moege daermede affgesonden worden, int’ minste jegendeels* reces* niet 
gestendigende, sonder het selve per generalia juris et facti contradicerende71. 
Ex* adverso. Verbleeff bij sij versoeck van rejectie* ende aengaende het weder intrecken* van materie, daer 
over versocht men des heeren landtschrijvers relatie* ende kan mede lijden, gelijck men oock meermahlen bij 
deesen edele gerichte testante* prothocollo om aff te schicken* versocht heefft, sonder datt die ter later tijtt 
ingeschovene quadruplicque* moege geadmittert* worden, waerstoe men bij desen omni* meliori modo doet 
contendieren*. 
Ex* adverso. Repetitis prioribus et contradictis contradicendis72, persistert* bij sijn vooriges ende affwachtet op 
die quadruplicque*. 
 
{folio 61 verso} 
wijder* te handelen offte te submitteren* sin* secus. 
Ex* adverso repetitis retro utiliter actis73 verbleeff bij sijn gedaene versoeck so van t’ eene als ander. 

 
Doctor Hengell volmachtiger van Hermen Mentinck heefft vermoege* relation* des geswornen Abraham 
Petersen die aengepeindete* geriede* ende ongeriede goederen van Berendt Hermelinck voor ................ 
huyden* dato opgebaddet* ende daervan eene wette* tegens gemelten Hermelinck gebeden*. 
Obtinuit*. 
 
(in de marge: Arent Koenen contra die weduwe Graes) 
Fritz Rabelinck volmachtiger van Ardt Coenen verhaelt hoe datt hij tegens die weduwe doctor Graes nu een 
tijtt lanck nomine* praetendentis* proces gedreven ende gesustinert* waerop alsoo van tegenbediende 
voorgeworpen als datt sijn principalinne* niet meer als die daerde quota, tot die schuldtvorderinge te betahlen 
solde geholden sijn, soo heefft comparants* pretendent* goet geachtet om vordere kosten te vermijden met 
die twie gesusteren van die gedaghde voor haere contingent* in goetlicke accommodatie* te treden, maer also 
gemelte gedaeghde altoss niet als blote 
 
{folio 62 recto} 
praesentatie gedaen, sonder daerop die geringste wercklicke betahlinge gevolgt te zijn van haer contingent*, 
soo versochte men nochmaels van den volmachtiger gemelte weduwe Graes reele voldoeninge van sijn altooss 
verbotenus* gepraesentierde daerde part ende geen reele gedaene oblatie*, veel min reele numeratie* van dien, 
met refusie* van kosten # ‘t welcke doch nae rechten behoerden # sin* secus, stelde die saecke tott decisie van 
onparthijdigen. 
 
Doctor Hengell, volmachtiger van Johan Cranen affwachtet* nochmaels van Johan Werners behoorlicke 
aendtwoordt offte handelinge, sin* secus contendiert* in* contumaciam als landtrechtens. 
 

                                                   
71 in zijn algemeenheid in rechte en op feiten tegensprekende. 
72 met herhaling van vorige en tegensprekend hetgeen tegengesproken moet worden. 
73 onder herhaling van eerder nuttige akten 
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Jan Thomas gesint* van Trijne ter Culve ofte Buddenborchs op die junchst* gecommitteerde* contumacie* 
haer beter recht in te brengen, badt* sunsten* die selve inholts* der anspraecken* vellich* te verklaeren. 
Non* comparuit. 
 
Erschenen doctor Cornelis Smits als volmachtiger van den hoochedelgebooren ende gestrenge heer Wilhelm 
Ripperda, heer tot Hengeloo, Boxbergen ende Boculoo, ’t erkennen gevende wat gestalt Anna Croesen weduwe 
van Johan 
 
{folio 62 verso} 
Volmer zalliger tot disreputatie van welgemelten heers pretendent* overal gaet uitstroien, dat sij een 
merckelijcke somma geldes an sijn hoochedelgestrenge ten achteren sijnde, in der goede tot betaelinge niet 
kan geraecken ende daerom soodane kooppenningen als onder Henrick ten Samberge sijn berustende, met 
arrest* geaffecteert hebbe gelijck notoir ende sunsten* met des ondervoochts relatie* kan daer gedaen 
worden, dieselve hierbij inbedingende* daer dan noch bij liquidatie, waertoe men sich tot meermaelen 
erbooden heeft, sonnenklaerlijck sal koomen te blijcken, dat der gemelte weduwe sustinue* ende voorgeven 
ten eenemael onwaerachtich sij.  
Versoeckende derhalven comparant* volgens ontfangen speciaele commissie tegens gedachte weduwe 
Volmers citationem* ex* lege diffamari om tegens naestkompstige gerichtsdach in persoon ofte door eenen 
genoechsaemen gequalificeerden volmachtiger alhier ’t erschijnen, en haer vermeinte actie, kracht 
angelechten arresti te intenteren*, ende nae behooren te vervolgen, met comminatie*, dat bij gebreck van 
dien tegens dieselve sal vervaeren* worden, gelijck nae rechten ende landtrechten behoort. 
Obtinuit*, mits dat die weduwe Volmers hiervan tijtlijcke insinuatie* gedaen worde. 
 
{folio 63 recto} 
Doctor Hengel, volmachtiger van Jan Rees, gaff een edele gerichte ’t erkennen, wat gestalt Frans Jansen ’t 
verdient loon ad 25 noch restyrende guldens van gemelte Rees altijt te geven heeft gedilajeertt* op praetext  als 
solde gemelte Rees eerst een acte van den heer Beutan van relaxatie bijbrengen ende dat hij Frans Jansen ende 
desselven burge Jan ten Bengevoort voor 17 guldens altijt [‘t] gelt wilden uittellen, ende alsoo die 
gepraetendeerde* acte van Beuton nu ter tijt is eigenhandich den edele gerichte ingelevertt74, soo versochte 
volmachtiger dat gemelte Frans Jansen ende Bengevoortt bij poene* van reele ende parate* executie moge 
ordonneert worden bij sittenden gerichte, alsoo volmachtigers praetendent* nu en voortijden van Doesborch tot 
Wenterswijck verscheiden reisen* daerom gekoomen is, ende vruchteloose reisen gedaen heeft, betaelinge te 
doen, ofte te bewijsen, ofte sunsten* gemelte Frans Jansen ende Jan ten Bengevoort voor soo veel hij die 
penningen ad 12 guldens onder sich gehadt, reelijck in ansien deses mogen worden executeertt. 
 
Decretum. 
Wordt geordonneert, dat Frans Jansen de facto sal geexecuteert worden, voor die gehele schult, en sulckx eerst 
voor die penningen soo als Jan ten Bengevoort voor desen ondergehadt en soo bij die selve soo veele niet moge 
bevonden worden, dat alsdan Jan ten Bengevoort die reste van dien in* continenti daer sal bij leggen, bij 
poene* van reele executie. 
 
{folio 63 verso} 
Jovis* 31e marty 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts. 
 
Erschenen Jan Warners ingeseten tot Wenterswijck, ende refereerde klaechlijck, hoe dat uit den naeme van 
Wilhelm Raesvelt en doctor Smits tegens comparant* met peindinge* boven landtrechte ende informeel 
geprocedeert sijnde, hij daerop nae behoore 2 pandtkieringe* gedaen, en daer nae weder an sijde van 
gemelten Wilhelm Raesveldt en doctor Smits met pandtsterckinge* voortgevaeren, en voorts in* continenti 
met stercker hant door den voocht Wassenberch ende ondervoocht Abraham Peters op huiden* in 

                                                   
74 hierboven staat: n(on) exh(ibitum): het is niet getoond 
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comparants* huis en daerop hebben willen invallen, ende sijne meubilen* met gewalt, niettegenstaende sijns 
comparants* mondelinge gedaene duckmaelige* protest, daeruit doen haelen gelijck van voorgemelte 
Wilhelm Raesvelt en doctoris Smits wegen oock noch wijders* de facto gedacht wordt voort te vaeren, ’t 
welck dan alsoo ’t niet allene tegens gemeene als oock landtrechten is strijdende en dan oock comparant* den 
duckgemelten* Wilhelm Raesvelt en noch oock doctor Smits niet eenen stuivers bekent schuldich te sijn, 
voor ende aleer in stuck van peindinge* ende pandtkieringe* volgens landtrechte sententie* ergangen, en 
daerop recht gedaen is.  
Soo versoeckt comparant* dat hij hier in dese saecke niet boven rechte moge beswaertt en wijders* oock 
tegens hem faictelijck boven rechte ende billickheit niets moge geattenteert* worden, hierover quam* 
solemnissime protesterende en in val van wijder* onverhoopte sodaenige onge- 
 
{folio 64 recto} 
rijmde proceduire, dat comparant* genootsaeckt sal sijn, gelijck hij dan oock bevoorens meermaels daer over 
geprotesteert, sich dieswegen an hooger overichheit billijcker wijse te addresseren, ende te doleren*.  
Verder oock versoeckende, dat dit reces* ten protocolle moge inverlijvett ende den meergemelten doctori Smits 
per* extractum authenticum behandicht, ende behoorlijck geinsinueert* worden. 
’t Gerichte ordonneert die behoorlijcke insinuatie*. 
 
Eodem* coram* iisdem. 
Doctor Weddinck, volmachtiger van David Jacobs Joode, heeft vermoge* relation* des heren voochts 
Wassenberchs d’ angepeindete* gerede* ende ongerede goederen van Geert Heeminck voor die somma bij 
anspraeck* geexpresseert*, sampt* schade ende kosten huiden* dato opgebaedet*, ende daervan die wette* 
tegens gemelte Geert Heeminck gebeden*. 
Obtinuit*. 
 
26e marty 1664 
Coram* ordinariis heeft den landtschrijver Bronckhorst, vermogens* relation* van Jan Grievinck d’ 
angepeindete* gerede* en ongerede goederen van Jan van Coeverden voor die somma van ses guldens verdient 
salaris huiden* dato opgebadet*, en daervan eene wette* tegens gemelte Jan van Coeverden gebeden*. 
Obtinuit*. 
 
{folio 64 verso} 
Veneris* 1e aprilis 1664 
Stadtholder* Rotger Poelhuis 
Ceurnooten* Lambert Trae, Johannes Ghijse. 
 
Doctor Theben volmachtiger van jonker Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel, versochte volgens geexhibeerde 
voorwaerden, met den verkoop van den Passenkamp # contra Jan ter Pelckwijck qualitate qua # in conformite 
van die brieven van den edele hoove van Gelderlant op huiden* in termino* te vervaeren*. 
 
Daerop die voorwaerden voorgelesen, die keersse* angesteecken, ende bevrijt* nae landtrechte. 
 
Daerop is d’ hoochste insaete gedaen bij den heer doctor Theben ad 321 dalers, die daerop gehoocht 1 daler. 
D’ heer jonker Adriaen van Eerde gehoocht  8 daler, welcke ’t selve lant daervoor beholden. 
 
Sabbati* 2 aprilis 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts. 
 
{folio 65 recto} 
Erschenen Wilhelm Raesvelt in qualiteit als cessionaris* van doctor Cornelis Smits, vertoonde een edele 
gerichte verscheiden appoinctementen*, onder den hant van d’ heer droste* en richter, waerbij den voocht ende 
ondervoochden tot Wenterswijck bevolen wordt d’ executie op die meubilen* van Jan Warners in ’t werck te 
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stellen, oock soo noodich met stercker hant ten fine* comparantt*, volgens die op den …..….. an den 
Wenterswijcksen landtgerichte gepubliceerde sententie*, tot betaelinge van die somma van duisent guldens 
mach geraecken. Ende alsoo gedachte Jan Warners sich al wederom opposeert*, soeckende die voorschreven 
sententie* ofte laudum*, soo volgens acte van compromis de kracht van des edele hooves ofte hoogen 
appelations* gerichte sententie* is hebbende, als mede die daerop gevolchde executoriaele mandamenten* 
illusoir te maecken ende comparant* qualitate qua van sijn deuchdelijck achterwesen te frustreren, mede gelett 
dat ten huise van meergemelten Warners gantsch weinigen meubilen* voor handen sijn, gestalt men sich an d’ 
erfschap van wijlen Henrick Waelien, sijnde voor een sestepart op gedachten Jan Warners en desselfs huisvrou 
gedevolveert* en vermogens* protocol pro* judicato verbonden, eindelijck sal moeten verhaelen.  
Soo versoeckt comparant* overmaelen, dat gedachten voocht ende ondervoochden d’ ophaelinge ende 
distractie* der panden serieuselijck gedemandeert* ende daer beneffens een korten terminus* distrahendi van 
het gerechte twaelfte part der goederen Aerninck, Hoenesch ende Goerderwerck angestelt, die biljetten 
verveerdicht ende geaffigeert*, oock parthij advers* hiervan die wete* per* extractum moge gedaen worden. 
Obtinuit*, en wortt den voocht en ondervoochden 
 
{folio 65 verso} 
tot Wenterswijck belast met d’ ophaelinge ende distractie* der meubile* goederen van Jan Warners te 
vervaeren, sonder eenige oppositie te gestaeden*, en bij aldien dieselve sich niet mochten monteren* ter 
somma van die hier geeiste duisent guldens met die distractie* van een twaelfte part der goederen Aerninck, 
Hoenesch ende Goerder Werck tegens den 14e deses maents aprilis te mogen voortvaeren, ordonnerende tot 
dien einde die biljetten te verveerdigen, publiceren ende affigeren nae behooren, mits dat hem Jan Warners 
hiervan d’ insinuatie* sal gedaen worden, verstaende mede dat  bij aldien gemelte Jan Warners sijne 
behuisinge ende woninge mochte tot verhinderinge der executie toesluiten die voochden en ondervoochden 
om die ’t openen sullen geoorlooft sijn. 
 
#  vide folio sequente 2e verso sub A usque B75.  
 
Martis* 19 aprilis 166476 
Drost* ende richter Goswijn Wilhelm van der Lawijck 
Ceurnoten* Wilhelm Hartlief, Caspar Everts. 
 
Erschenen doctor Weddinck volmachtiger van den hoochedele rentmeester Martijn Huijgens geeft t’ 
erkennen hoe datt Rutger Geerdes gekoft hebbende van die geestlijcke landerijen noch schuldich is van 
coopspenningen die somma  
 
{folio 66 recto} 
van 116 gulden 12, ende offwel duckmaels* aengesproockend sijnde in gebreck  blijfft van te betaelen, soo 
versochte comparant* qualitate qua uyt kracht van die clausule bij den 7en articul  der vorwaerden verhaelt 
naementlijck datt op die gebreckhaftigen off derselver goederen sonder proceduyre mett parate* executie sal 
vervaeren* worden mette distractie* des gerequirierden* landt ende goerdens* in de Slesewijck te vervoeren*, 
een dagh van  distractie* aen te stellen, die biljetten te verveerdigen ende te affigieren* nae landtrechte. 
 
’t Gerichte ordonnyrt die versochte distractie* ende ververdonge ende publicatie en biljetten ende stelt termijn 
op vrijdach sijnde den 28e appril 1664. 
 
{folio 66 verso} 
Jovis* 20 aprilis 1664 
Drost* ende richter Goswijn Wilhelm vander Lawijck 
Coernoten* Wilhelm Hartlief, Caspar Everts 

                                                   
75 zie 2 folii verder, van A tot B 
76 de schrijver is hier in de war met de data: onduidelijk is of hier 18 of 19 april staat. Hiervoor heeft hij het 
over zaterdag de 2e, later over donderdag de 20e april. Mogelijk is dit ontstaan door tussenvoegingen. 
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Doctor Roller, volmachtiger van Geert te Welpshof repetyrt tegens Berent Schaers, Berent Huijninck ende 
Hendrick Janknecht sijn voordesen ad dandum veritatis testimonium erholdene citatie77 ende daerbij laest 
geemanierde* decretum dewelcke neffens copie vande interrogatoria* ten versoeck van dieselve getuygen 
debite* sijn ten handen gestelt.  
Ende alsoo evenwel die gecitierde* moetwillich uytblijven* ende daerbij soo het schijnt sich weigerachtich 
maecken vande waerheit ofte haer wetenschap te seggen hoewel nae rechte daertoe een ygelijck is geholden.  
Soo wil comparant*  
 
{folio 67 recto} 
nomine* sui principalis ten hoochsten van sijn diligentie* geprotestyrt hebben ende versoeckt ex* super 
abundanti de derde citatie* cum* intimatione datt producent* sullende moeten dienen van bewijs indien hem 
bij vorder* vertreck eenige schaede mochte toegevoeght worden, in sulcken cas* genootsaeckt sal wesen te 
agyren tot restauratie*, afwachtende bij* provisie praefixionem* termini ten fine* van hett versochte verhoer. 
Obtinuit* ende is dach aengestelt op saterdach aenstaende, salva* insinuatione. 
 
Veneris* 21 aprilis 1664 
Droste* ende richter Goswijn Wilhelm vander Lawijck 
Coernoten* Wilhelm Hartlief, Caspar Everts 
 
Doctor Hengel volmachtiger van Wijchert te Buckel, repetyrt tegens Evert Storm sijne uyt cracht gerichtlijcken 
verwins* gedaene aenpeindinge* aen desselven gerede* goederen ende huys binnen Wenterswijck staende, 
oock daervan testante* protocollo intimeerde* wette* ende alsoo dan noch ter tijt volmachtigers praetendent* 
int geringste niet is voldaen, soo versochte een edele gerichte executie aent gereede* ende eerste, twede, darde 
opbaedinge* gelieve te accordieren. 
Obtinuit*. 
 
{folio 67 verso} 
 
vide folio praecedente 2e78 
 
# A 
 
Erschenen Jan ter Pelckwijck te kennen gevende hoe datt ter instantie* van jonker Adriaen van Eerde 
hoochedele ten Pleckenpoel uytt kracht executoriale brieven van den edelen hove van Gelderlandtt wegens 
borghtall* voor die weduwe zalliger doctor Graes sijn comparants* landt bij keerssenbrant* gedistraheert* is 
worden ende datt hij tegens die weduwe voorschreven als oock tegens doctor Smits uyt krachtt van die acte 
van guarande* gelijckelijcke brieven van executie erholden* ende uyt kracht van dien volgents des heeren 
drosten* ende richters ordre van voorschreven weduwe ende doctor Smits pande gesonnen* ende datt haer 
edele vermogens* relatie* des hoochedele vooghts pantkeringe* gedaen ende alsoo tegens hoves sententie* 
geen oppositie valt ende mede principaelijck datt een borge niett behoort in den steck verlaten, maer 
allerdinghs van sijne principaelen* schaedeloos geholden ende opt spoedighste gereddett te worden. 
Soo versocht comparant* tegens voorschreven weduwe Graess ende doctor Smits pantsterckinge* te 
verleenen ende die reele executie ende ophaelinge ende distractie* van meubelen sonder eenige oppositie ofte 
vertreck te decernieren* ende mede omdatt bij pantkyringe* verclaert wordt 
 
{folio 68 recto} 
soo veele meubilen* niett voorhanden te sijn een dach van distractie* haerder beiden immobilen* aentestellen, 
daertoe die biljetten te verveerdigen ende t’ affigeren* nae behoren, alles onder protest soo verner* oppositie 
off vertreck mochte geschieden datt comparant* daerover tott haere costen ende schaede sall moeten dolieren*. 

                                                   
77 een oproep, die hij ontvangen heeft om een ware getuigenis te geven 
78 zie op 2e folio hiervoor 
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Decretum. 
’t Gerichte ordonniert datt den suppliant* sal geoorloft sijn mett die distractie* der meubile* goederen van die 
weduwe zalliger doctoris Graes alsmede doctoris Smit ende datt uyt kracht edele hoves brieves, onaengesien 
gemelte Smits ende weduwe Graes gedaene pantkyringe* daerover mett pantsterckinge* te mogen vervaeren*.  
Ende bij insufficianschap der meubile* goederen sal die distractie* der immeubile* tegens den 16e deses 
maents aprilis, sonder dat tott dien einde die biljetten behoeven verveerdicht, gepubliceert ende affigeert* 
worden, alsoo sulcks van d’ hoochedele doctor Smits is ingewillicht, ende oft selve geschiett waere, 
aengenomen, sijnen voortganck gewinnen. 
 
Martis 5e aprilis, coram* ordinariis. 
 
Theodorus Bronchorst heeft d’ aengepeindete* gerede* ende ongerede goederen vermogens* relatie* van Jan 
ter Pelckwijck van die persoonen Aelken Bemers voor 7 gulden 6 stuivers, Joost Gielinck 4 gulden 12 stuiver, 
Hendrich Ubbinck 3 gulden 16 stuiver, Simmelt 5 gulden 14 stuiver, Geert Ossinck 40 gulden 13 stuiver, 
Aelken Bijvanck 48 gulden 9 stuiver, 

 
B. 
 
{folio 68 verso} 
Hendrick Bloemen 6 gulden 18 stuiver, Loickinck 5 gulden 14 stuiver, Schulte Huppel 8 gulden 8 stuiver 
Arent Geessinck 42 gulden, Drijhuijs 13 gulden 7 stuiver, heerkomende* ’t samen van verdient salaris ende 
gerichtscosten ende alles ter goeder reeckeninge huyden* dato sampt* schaede mett rechte opgebaedett* ende 
daervan eene wette* tegens gemelte personen sampt* ende sonder gebeden*. 
Obtinuit*. 
 
h. usque79 
 
Martis 26 aprilis 1664  
Stadtholder* Wilhelm Hartlieff 
Coernoten* Caspar Everts, Johannes Gijse 
 
Erschenen Jan ter Honnip ende bekande wel wettelijck ende deuchdelijck schuldich te sijn aen Gerrit Heinen 
die somma van 40 gulden heerkomende* van geleent gelt dewelcke voorschreven somma # neffens die costen 
soo daer over gevallen ende nochte mochten komen te lopen # comparant* belaeft nae omganck van drie 
weecken praecise te betaelen, daervoor sijn gerede* goederen submitterende* reele ende parate* executie. 
 
Fiscus* versoeckt noch als voor, datt die saecke tegens Hendrick ten Broecke tott decisie van onpartijdigen 
moege affgesant worden, sin* secus wil geprotestiert hebben van verderen openthalt ende costen etc. 
 
{folio 69 recto} 
Doctor Hengel, volmachtiger van Gerrit Eckervelt, repetiert tegens Ewolt Gerritsen sijne gedaene 
aenpeindinge* ende opbaedinge* aent gerede*, oock daervan exequeerde* wetten*. Ende alsoo noch ter tijtt 
geen betaelinge daerop is gevolght, soo versocht executie aent gerede* ende d’ eerste, twede ende darde 
opbaedinge* moge decerneert* worden. 
Obtinuit*. 
 
Doctor Hengel, volmachtiger van Hendrick Boelant, wol in saecken van reele injurien* tegens Peter Everts op 
huyden* geciteert* een aenspraecke* hebben inbedongen*, badt* inholdts*. 

                                                   
79 hier staat een insertie, die volgens ons aan moet duiden, dat de ‘B’ van de vorige bladzijde hier had 
moeten staan (h. usque betekent: tot hier) 
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Ex* officio doctor Theben, volmachtiger Peters Everts, petit* salvis* quibuscunque copiam ende luydtt 
landtrechte. 
 
Doctor Hengel, volmachtiger van Johannis Sartoris versocht datt Godefrid Frederick van Basten op sijn jungst* 
begangene contumacie* sijn beter recht sall hebben in te brengen, sonsten* der aenspraeck* velligh* magh 
verclaert worden. 
Non* comparuit. 
 
Doctor Hengel, volmachtiger van d’ hoochedele drost* Goswijn Wilhelm van der Lawijck, versocht datt 
Godefrid Frederick van Basten op sijn jongst* begangene contumacie* sijn beter recht sal hebben in te 
brengen, sonsten* der aenspraeck* velligh* magh verclaert worden. 
Non* comparuit*. 
 
(in de marge: Salm contra Vhelen in* puncto condictionis indebiti) 
Doctor Theben, volmachtiger van sijn furstelijcke genaden den heere prince van Salm versocht alnoch* in 
saecken contra die respectieve graeff ende vrijheeren van Vehlen in* puncto condictionis* indebiti 
restitutionem et complementum* actorum. 
 
{folio 69 verso} 
ende ’t selve bij decreet jegendeels* volmachtiger op te leggen, alles cum* protestatione de expensis door die 
ex* adverso voor veele jahren gelichtede* ende niett gerestitueerde acten gecausiert*. 
 
(in de marge: Salm contra Eerde) 
Doctor Theben volmachtiger van sijn furstlicke genaeden den hoochedele prince van Salm contra jonker 
Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel versochte mett reserve van mondtlijck debat tegens jegendeels* reces* 
habita copia conscriptionem actorum ende diem collationandi80 aen te stellen.  
 
(in de marge: Weleveldt contra Groenewolt in* puncto van een jaer huishuir anno 1661 verschenen) 
Doctor Theben volmachtiger van den hoochedele overcommissaris Groe newolt contra den 
hoochedele Joost borchart van Welfeldt heere tott den Diepenbroeck petit* alnoch* copiam* van jegendeels* 
reces* reservyrende ende inbedinge* daertegens schriflijck debat in* puncto liquidationis primi* anni. 
    
{folio 70 recto} 
(in de marge: Item in puncto van huishuir anno 1662 verschenen) 
Similiter* in* puncto liquidationis secundi* anni. 
 
(in de marge: Schepen ten Hagen contra Groenewolt) 
Doctor Theben volmachtiger van Derck ten  Haegen contra den hoochedele overcommissaris Groenewolt, 
versochte complementum* actorum en dagh van ablegatie* den naesten gerichtsdach aentestellen, et si* quid 
contra agatur petit* copiam, mits inbedingende seeckere missive ende die reden daerin aengetogen. 
 
Doctor Theben volmachtiger van Lambert Corts wol contra Tonnis Hendricksen recessum* in scriptis cum* 
annexo hebben inbedongen*, badt* inholts*. 
Doctor Hengel petit* copiam. 

 
Doctor Theben, volmachtiger van Claes ende Berent Raeve woll in cas* van injuriën* contra Jan Katten 
gedaechde aenspraeck* in scriptis  cum* annexis sub A, B ende C hebben inbedongen*, badt* inholdt* 
petendo* pro Deo protocollum tott uytdracht van saecke. 
Ex* officio doctor Hengel, volmachtiger van Jan Katten, badt* salvis* quibuscunque exceptionibus* copy 
ende tijt landtrechtens. 
 

                                                   
80 zodra hij de copie heeft een inschrijving van de akten en een dag van vergelijking 
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{folio 70 verso} 
Mercurij* 27 aprilis 1664 
Drost* und richter Goswijn Wilhelm vander Lawijck 
Coernoten* Derck Brethouwer, Jan ten Brincke, Harmen Huijninck 

 
Doctor Theben volmachtiger van sijn furstlijcke genade die prince van Salm tegens die respective graven 
ende vrijheeren van Veelen in* puncto van den vermeinten vijffjaerigen achterstandt van rente inhaerendo 
retro actis et interpositae protestationi81 eensaementlijck alle voor ende nae geaccuseerde* contumacien* in 
non* ablegando acta ende verscheidene daerover gemaeckte bedingen parte adversa non contradicente idque 
testante protocollo82 protesteerde alnoch* dienvolgens iterative* datt over dese saecke niet sal mogen gedaen 
off erkent worden als mett kennisse van onparthijdigen, accuseerende* alnoch* jegendeels* contumaciam* in 
non* ablegando acta cum* protestatione iegenparthij* niet te hooren, nisi* refusis prius* contumacialibus 
expensis. 
Similiter* in* punctis anni* 1644 et 1645. 
 
Doctor Theben volmachtiger van den hoochedele doctor Jan Kelfken momber des furstendoms Gelre ende 
Graefschap Zutphen hebbende iterativelijck* aengeholden om copie van jegendeels* intendit*, ende 
verstaende dieselve onlanghs overgelevert te sijn, versochte noch instantissime* copiam cum* protestatione 
de expensis*. 
 
{folio 71 recto} 
(in de marge: Beeltjen Rallen contra die tijtlijcke gasthuysmeesters tot Boeckholt) 
Doctor Weddinck, volmachtiger van Beeltjen Rallen, repetyrt wegens die gasthuysmeesteren tott 
Boecholt alle voorige afgeholdene contumaciale* recessen* ende versoeckt die selve in 
contumaciam* der aenspraecke* velligh* t’ erclaeren. 
Ex* officio Theben, volmachtiger van de gasthuysmeesteren tot Boecholt hebbende onlanghs copiam* 
ontfangen van jegendeels* vermeinde justificatie*, colligeerde* terminum* a* die habitae copiae cum* 
praesentatione landtrechtens. 
Ex* officio protestyrt overmaels van opentholt ende costen mett bedingh als vooren. 
Ex* officio Theben, bleef bij sijn praesentatie sonder eenige opentholt gestant doen. 

 
Doctor Weddinck, volmachtiger van Lammert Cremer tegens Gerrit Jegerinck, alsoo op hardtlijck versoeck 
ende onder beloften van accommodatie* mette taxattie* gesupersedeert* is worden ende dan noch niet en is 
gevolght, so versochte comparant* met taxatie te vervaeren* ende daertoe een dach te praescribeeren*. 
’t Gerichte stelt terminum* op vrijdach den 6e may. 
 
Doctor Hengel, volmachtiger van Harmen Roesinck, sprack aen mett rechte Wessel Nachtegal, vermoge* 
relation* van Jan Grevinck, op huiden* geciteert* voor die somma van 32 daller ende 26 stuiver hollandts, 
heerkomende* van 34 schepel afgekofte ende geleverde rogge, ‘t schepel gerekent ende verkoft voor 29 
stuiver, gesint* van gemelte Nachtegal voldoeninge van die gemelte cooppenningen ende desselven 
erschijnen, sin* secus, badt* tegens denselven proclama*  te decernieren*. 
’t Gerichte erkent proclama*. 
Sed* non comparuit. 
 
{folio 71 verso} 
Doctor Hengel volmachtiger van die weduwe Kinckhuijs afwachtett* van Wessel Nachtegall op sijn jonghst* 
begangene contumacie* sijn beter rechtt in te brengen, sin* secus d’ aenspraeck* velligh* te verklaren. 
Non* comparuit. 

 

                                                   
81 onder aanhaling van vroegere akten en met een tussengeplaatst protest 
82 en juist dit door de tegenpartij niet weersproken, getuige het protocol 
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Doctor Roller volmachtiger van Johan schulte toe Borninchof hebbende corts ante* ferias alreets in saecke 
van Hendersken Sonderloe ontfangen copie becledet mett bewijss, overgeeft tergevolge van dien op huyden* 
in termino duplycque* exceptioneel cum* annexo, concludierde als daerbij. 
Ex* officio doctor Hengel salvis* prioribus petit* copiam. 
 
(in de marge: Welpshoff cum suis contra viduam ten Borninchave) 
Doctor Roller volmachtiger van Geert Welpshoff cum suis versochte alnoch* in saecke tegens Hendersken 
Sonderloe geboerlijcke* handelongh, sin* secus. 
Ex* officio Hengel wol tusschen desen ende den naesten gerichtsdach ’t welck p.p.83 multiplices 
occupationes84 niett eerder heeft konnen geschieden, sijn quadruplycque* exhibieren*. 
 
(in de marge: Welpshoff contra Eppinck in causa injuriae) 
Doctor Hengel volmachtiger van Willem Eppinck, repeteert tegens Geert te Welpshoff sijne veelvoldige 
contumaciale* bedingen versoeckende nochmaels handelinge, sin* secus protesteert van oppentholt 
ende costen. 
Ex* officio doctor Roller volmachtiger van Geert toe Welpshof seit ten tijde van de leste gerichtsdach op de 
lanttdach tott Nijmegen wegens sijn eigene bekende affaires geweest ende over sulx 
 
{folio 72 recto} 
hett gerichte niett waergenomen te hebben, consigneerde* dienvolgens quatenus* opus tott purge* een 
schillinck ende alsoo Berent Huijninck, Berent Schaers ende Hendrick Janknecht sich alnoch* niett 
tegenstaende drie verscheidene oock poenale* citatiën* doen verweigeren contschap te geven.  
Versochte die selve mett middelen van rechte daertoe te constringeren*, ten weinigsten citationem* te 
decernieren* om tegens aenstaende gerichtsdach t’ aenhoren soodaenen eisch als ten reguarde* vandien hen 
luyden* sal worden genoemen ende tott daertoe vermits sulx in* causa hac praejudicieel* den tijt van toe 
repliceren toe laeten instaete op datt door soodaene verweigerongh in usum huius litis85 gepractiseert, d’ 
aenlegger* niet moge vernaedeelt woorden, toemeer alsoo comparant* willigh is nae affleggongh van 
denselven eedt in* momento te dienen, verblijvende tott dien fine bij sijn gedaene versoeck. 
Ex* officio seit contradictis* inutilibus per* generalia, datt de purge* van contumacie* moet geschieden, 
absolute, maer niet quatenus* opus, wol sonsten* tott dien einde recessum* contumacialem* in scriptis 
hebben inbedongen*. 
Ex* officio concedeert* de refusie* van denselven gerichtsdach absolute off soe wijt als sich nae rechte 
mochte bevinden toe behoren, mits de rest blijvende in staete als vooren. 
 
(in de marge: Kerckmeesters tot Aelten contra Henrick ten Broeck) 
Doctor Roller, volmachtiger van de kerckmeesters alhier, inhaeriert* sijn contumaciale* bedingen tegens 
Hendrick ten Broecke ende affwacht* alnoch* handelongh, sin* secus, datt die selve moge van  
 
{folio 72 verso} 
vordere* schrijvens versteken* te holden ende tott sulcken einde proclama* toe decernieren*. 

 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger van Hendrick ten Broecke hebbende onlanghs van jegendeels* 
ingediende copiam* ontfangen met bewijs bekledet colligierde* terminum* à* die habitae copiae cum* 
praesentatione ten naesten te dienen van behoorlijcke noottruft*, sonder nochtans d’ allerminste contumacie* 
gestant te doen. 
 
(Heer ter Empelcontra die weduwe en erfgenaemen Grootenhuis cum suis) 
Doctor Hengel volmachtiger van hoochedele ter Empel versocht van Gerrit ten Brincke ende consorten op 
desersijts exhibeerde* tryplycque* te quadrupliceeren*. 
                                                   
83  ? p.p. mogelijk afkorting voor: per procurationem (bij volmacht), of: praetermissis praetermittendis (door de 
vingers ziend, wat door de vingers gezien kan worden), of: publicatum publice 
84 ? per volmacht meerdere bezigheden/gelegenheden 
85 ? in gebruik van zijn proces 
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Ex* officio doctor Theben volmachtiger van den voeght Grotenhuijs cum suis petit* alnoch* exhibitionem 
triplijcae et si actum copiam cum praesentatione86 als landtrechtens. 
 
(in de marge: Seinhorst contra Eeckinck) 
Doctor Hengel volmachtiger van Berent Seinhorst versocht van Toebe Eeckinck op desersijts exhibeerde* 
submissyffschrift* cum* annexis behoorlijcke handelinge, sin* secus. 
Ex *officio doctor Theben volmachtiger van Toebe Eeckinck qualitate qua versochte exhibitionem* replijcae 
et si* quid actum petit* copiam ende terminum* landtrechtens 
 
(in de marge: Drupper contra heer Arentzen) 
Doctor Hengel volmachtiger van Hendrick Arentsen hebbende gisteren morgen van Willem Druppers 
triplycque* copiam ontfangen salvis* quibuscunque daertegens quadruplicam* hebben inbedongen*. 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger van Drupper qualitate qua petit* copiam off visie soo nodich. 
 
(in de marge: Doinck contra Velthorst) 
Doctor Hengel volmachtiger van Hendrick Doeinck versocht nochtmaels instantissime* 
 
{folio 73 recto} 
van de weduwe van zalliger Velthorst op desersijts overgegevene triplycque* waervan nu meer de copie 
vervaerdicht, behoorlijck te quadrupliceeren*, sin* secus, protesteert van oppentholt ende costen. 
Ex* officio doctor Theben, volmachtiger van weduwe Velthorst cum suis, praesentierde habita* copia te 
dienen nae behooren. 

 
(in de marge: hic* usque) 
Jovis* 28e aprilis 1664 
Stadtholder* Rotger Poelhuijs 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Theodorus Bronckhorst 
 
(in de marge: Arent Koenen contra die weduwe Graes) 
Frits Raebelinck, volmachtiger van Aerent Coenen, repeteert sijn in dato den 24e marty naestleden tegens die 
weduwe doctoris Graes afgeholdenen reces*, ende versocht ten gevolge van dien dach van collatie* ende 
ablegatie* van acten an te stellen. 
Terminus* tegens den 24e may naestkompstich*. 

. 
Doctor Weddinck, volmachtiger van Jan Sadeler, afwacht* van Jan Giessinck en sijn consorten bijbrenginch 
van haer bedongene waer ofte betaelinge te doen, sin* secus, versochte dat die selve van wijder* dilay* ende 
exceptiën* sullen versteecken* zijn en tot betaelinge der geëiste somma, (voorbeholdens die verwercke 
boete) gecondemneert* worden, en dat dienvolgens met die versochte opbaedinge* en dienvolgens met 
executie moge vervaeren* worden. 
Ex* officio doctor Theben, volmachtiger van Jan 
 
{folio 73 verso} 
Giessinck ende Jan Warners, segt sijn pretendenten* niet wijders* als voor 15 guldens sijn borge geworden 
welcke, oock al voor desen lange betaelt, en dat uit kracht van jegendeels* anspraecke* ofte anpeindinge*, 
als onbewesen zijnde, derhalven sich daertegen in soo veer die borchtocht niet is angenoomen, ten rechten 
praesenterende, en soo veer die borchtocht angenoomen is, ende onbetaelt mochte sijn, als men niet 
vermeent, versochte alnoch* extractum* decretae* citationis om die bedongene waer, ten naesten 
landtgerichte in te brengen. 
Ex* officio seidt dat parthij advers* tegens haer eigen conscientie* en beter weten, oock tegens haer eigen 
dictaet van desen ende naestleden gerichsdach die schult ontkennen, dewijl* door het bedinch van waer die 
schult immers geconfesseert* wordt, ende die pleitsuchtige opposanten die des eischers bier afgedroncken 
                                                   
86 verzoekt nog steeds het tonen van antwoord in derde termijn en indien er iets gedaan wordt een copie, met 
presentatie volgens landrecht. 
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ende afgesproocken, daer door genochsaem geconfronteert wordende, praesenteert men niettemin quatenus* 
opus den eisch en het reeckenboeck medio* juramento te besweren, persisteert* oversulckx bij sijn voorige 
versoeck met expressen* eisch van kosten. 
Ex* officio Theben praevia* generali contradictione priora*.  
 
{folio 74 recto} 
Erschenen Berent ten Woestenesch ende bekande oprechter deuchdelijcker schult schuldich te sijn an Jan ter 
Pelckwijck die somma van 14 ryxdaler, heerkoomende* van doctor Smits geassigneerde* penningen, 
beloovende dieselve tegens anstaende Sint* Johannes onfeilbaer en praecise te betaelen onder verbant* van 
sijn persoon en goederen, die selve ter parater* executie submitterende*. 
Doctor Hengel, volmachtiger van Jan Craenen, repeteert tegens Jan Warners alle contumaciale* recessen* 
ende bedingen ende versocht die selve  nu meer daervan versteecken* mochte geholden worden. 
Ex* officio Jan Warners, exhibeert* sijn antwoordt exceptioneel tegens Jan Craenen, bidt* ende concludeert 
wie daerbij. 
 
(in de marge: Jonker Eerde contra Wessel ter Stege) 
Doctor Hengel, volmachtiger van Wessel ter Stege, verstaende datt aen sijde van jonker Adriaen van Eerden 
nochmaels d’ inbedongene* submissyffschrift* niet realiter is ingebracht, soo versochte een gericht denselven 
daervan moge versteecken* houden ende tot dien einde dagh van collatie* ordonnyren, want willekeur* 
breeckt landtrecht, et si* quid contra agatur petit* copiam. 
Ex* officio doctor Theben, volmachtiger van jonker Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel, sagte dewijl* den 
verweerder verscheidenmael de saecke sub* spe concordiae ende om afdracht te willen maecken heeft 
uijtstellen laeten, ende mede volgens de eedtlijcke relatie* van den coernoot* Rotger Poelhuijs afdracht 
versocht heeft ende nae ’t voorige versochte uytstel sich heeft laeten contumacieren* ende proclamyren ende 
daerop naederhandt die contumaciale* costen gepraesentyrt heeft cum* consignatione solidi, hebbende noyt 
in termino 
 
{folio 74 verso} 
landtrechtens gehandelt ende sijnde daerom van alle exceptien* ende antwoort volgens notoire* landtrechte 
versteecken*, datt der halven comparant* in geenen vorderen* rechtstrijt met den verweerder sich gedenckt 
in te laeten als moetende nootsaeklijck volgens aenspraecke* ende eigene praesentatie van affdracht salvis* 
moderationem judic. worden in contumaciam* ende sunsten* condemnyrt*, versoeckende allen datt die 
reeckeninge van gerichtscosten door den hoochedele landtschrijver moge worden verveerdiget om bij 
declaratie van costen ten fine* van diminutie* te voegen ende vorders* d’ acten ten fine* van affseindinge 
besonder worden conscribyrt* mette inbedongene* stucken, daerop mundtlijck submittierende*. 
 
(in de marge: Vehlen contra Salm in puncto liquidationis) 
Doctor Theben volmachtiger van sijn furstlijcke genade d’ hoochedele prince van Salm contra die respective 
graeff ende vrijheeren van Vehlen in* puncto liquidationis, inbedinghde* recessum* protestativum op 
gisteren tott Aelten in* puncto van de vermeinte vijffjaerige achterstandt affgeholden, denselven omni* 
meliori modo inhaeryrende*. 
Similiter* in* puncto declarationis expensarum. 
 
Doctor Theben volmachtiger van Arent Giessinck contra scholte van Hüppel, alsoo dieselve scholte in 
middelen gansch verloopt ende alleen tott opentholt van saecke tegens die gedaene aenpeindinge* ende 
opbaedinge* voor die advys- ende ordeldraegers* goederen 
 
{folio 75 recto} 
ad 66 gulden pantkieringe* gedaen heeft sonder dieselve te verborgen*, versochte pantsterckinge* ’t 
erkennen ende executie opt gesey* van den lande praevia* distractione van eenige mobelen, sall sunsten* 
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madatum curiae provincialis87 ten fine* van soodaene executie ende distractie* genootsaeckt weesen te 
versoecken. 

 
Martis* 3 may 1664 
Drost* ende richter Goswijn Wilhelm vander Lawijck 
Coernoten* Caspar Everts, Johannes Gijse 

 
Doctor Hengel, volmachtiger van den vaendrich Sibrant Jouwersma, versochte citationem* tegens jonker 
Joost Hendrick van Asbeeck, om dieselve aenstaenden gerichtsdach moge erschijnen aen het Wenterswijckse 
landtgerichte naestkomende* ende te aenhoren soodaenen eisch ende conclusie, gelijck als dan in scriptis 
tegens sijn hoochedele sal worden geformeert ende overgegeven.  
Obtinuit*. 

 
Doctor Hengel, volmachtiger van den vaendrich Haenecroot gift een edele gerichte te erkennen watt gestalt 
Willem Hartlieff den …… gerichtlijck heefft verwilkeurt* tott amputatie wijderen costen datt hij die van 
volmachtigers praetendent* volgens gerichtlijcke  
 
{folio 75 verso} 
obligatie* opgenome driehondert gulden metten interesse* tot dato verlopen onfeilbaer op may naestleden 
wilde betaelen, ofte sunsten* het gestelde speciale onderpant daervoor wercklijck mochte distraheert*, wan* 
nu averst* volmachtigers praetendent* noch geen interesse*, soo hij hadde aengelooft*, veel weiniger 
capitael heeft betaelt, off afgeloest, soo versochte comparant* datt uyt cracht van submissie* ende willekeur* 
hett speciale onderpant, Hartliefs kempken genoemt, buiten de Mister Poorte mett d’ eene sijde aen Raesvelts 
hoff sunsten* rontsom aen den gemenen voerwegh gelegen, daervoor verkofft terminus* daertoe aengestelt, 
ende de bilietten daertoe mogen verveerdicht worden. 
Terminus* tegens den 13 may. 

 
Martis* 10 may 1664 
Stadtholder* Willem Hartlieff 
Coernoten* Caspar Everts, Johannes Gijse. 

 
Doctor Hengel volmachtiger van Tonnis Hendricksen, verstaende datt partije advers* gisteriges daeges 
allereerst ter laeter tijt inverso ordine et stylo procedendi88 nae sijne geexhibeerde* reden  
 
{folio 76 recto} 
van pantkyringe* noch een antwoortt hebbe ingelevert, tendierende alleen om volmachtigers praetendent* 
competierende* kintsdeel te ruyneren, woll daeromme volmachtiger bij desen hebben geexhibeert* een 
attestatie* welcke bij een submissyff* schrif soo men intra* triduum sal overleveren, wil hebben gevoeght 
sub litera D, versoeckende, datt een edele gerichte om in sulcke notoire* saecke tott verderff van 
volmachtigers praetendent* niet wijder* moge worden gedilaieert*, maer een geruymen tijtt ad* 
collationandum acta moge worden aengestelt, concedyrende* jegendeels* ondertusschen bij te brengen ’t 
gene sij mogen nodich achten, protestyrde wel expresselijck* van opentholt ende costen. 
 
Doctor Hengel, volmachtiger van Hendrick Boelant, repetyrt tegens Peter Everts sijne overgegevene 
aenspraeck*, versoeckende antwoortt, sin* secus proclama*. 

 
Doctor Weddinck, volmachtiger van den hoochedele rentmeester Huijgens, hebbende voordesen tegens 
Rutger Geerdes om te hebben betaelinge van 116 gulden 15 stuiver restyrende coopspenningen.  

                                                   
87 moet zijn ‘mandatum’: (op) bevel van het provinciaal bestuur 
88 in omgekeerde volgorde en stijl procederende 
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Ende alsoo den dach van distractie* erholdt op hertlijck versoeck ende onder belofte van betaelinge te willen 
doen gecircumduciert* iss worden, versochte eenen corten nijen dach te praefigyren* ende aen hem daervan 
die wette* te doen. 
Obtinuit*.  
Wort terminus* tegens maendach over acht daegen sijnde den 23e deses maents may aengesteltt. 
 
{folio 76 verso} 
(in de marge: Schepen ten Hagen contra commissaris Goenewolt) 
Doctor Weddinck volmachtiger van hoochedele obercommissaris Groenewolt tegens Derck ten Haegen in* 
puncto contumaciae, repetyrt retro* utiliter acta ende dat daermede over die contumacie* eerst sal erkant ofte 
die contumaciale* costen betaelt worden. 
 
Ex* officio Doctor Theben volmachtiger van Derck ten Haegen, protestyrt van onnodige costen, alsoo 
comparant* sijn pretendent* verwacht tot afseindinge van ’t proces ’t welcke nochtans niett kan geschieden, 
alsoo ’t proces noch niet compleet ende volschreven iss, versoeckende oversulx complementum*. 
 
(in de marge: Prince van Salm contra jonker Eerde 
Doctor Weddinck volmachtiger van jonker Eerde ten Pleckenpoel versoeckt die saecke den hoochedele 
prince van Salm te concludyren, sin* secus in contumaciam pro* conclusa aen te nemen. 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger van sijn furstlijcke genaden d’ hoochedele prince van Salm, 
versochte alnoch* copie van jegendeels* leste schriftuyr mett reserve van debath. 
 
(in de marge: Salm contra Vehlen in puncto condictionis indebiti) 
Doctor Theben volmachtiger van sijn furstlijcke genaden den heere prince van Salm in saecken tegens die 
respective graeff ende vrijheeren van Vehlen in* puncto condictionis*  
indebiti, versochte wederom instantissime* restitutie van die gelichtede* acten op datt dieselve mogen 
compliert* ende aen onparthijdigen affgesonden worden op datt men niet moge genootsaeckt worden 
daerover andere middelen bijderhant te nemen persistyrende* vorders* alle vorige acten in* puncto 
contumaciae als andersins. 
 
Doctor Theben volmachtiger van Lambert Corts versochte praevia generali contradictione inepti recessus89 
van jegendeels* inbedongene* schriftuyr copie salvis* quibuscunque. 
 
{folio 77 recto} 
Mercurij* 11e may 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Jan ten Brincke , Harmen Huininck, Derck Brethouwer 
 
(in de marge: Welpshoff contra Eppinck in causa injuriae) 
Doctor Ruller, volmechtiger van Gert Welpshoff, repeteert tegens Willem Eppinck alnoch* sijn leste 
afgeholdene reces*, en alsoo de geciteerde* getuigens niet tegenstaende vier versceydene citatiën* ende 
poenale* mandamenten* sich weigerachtich maken te deponeeren waerdoor comparant* met sijn replyck* 
gereet staende dan noch naer behooren niet kan dienen, ende dewijl* immers notoer* dat een yegelick 
sculdich is conscap der waerheyt te geven, versochte voor de leste mael nu dachlegginge* met intimatie*, 
daer bij verner* vertreck het selve poinct tot decisie* sal worden gestelt ende ondertussen alles moeten 
blijven in staet, afwachtende tot sulcken eynde een neuwe en korte praefixie* van dach. 
Ex* adverso doctor Hengel, volmechtiger van Willem Eppinck, protesteert wel expresselick* dat parthij 
advers* niet sal noch can gehoort worden, nisi* refusis contumacialibus expensis, waervan tegendeel niet kan 
releveeren* het versochte tuechtverhoor* angesien den impetrant* ante* institutam litem met sijn bewijs 
hadde behooren ’t sijn gevat* geweest, protesteerde derhalven van costen ende con(ten) 
 

                                                   
89 onder eerdere algemene tegenspraak van het ongerijmde besluit 
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{folio 77 verso} 
tendeerde* wel expresselijck* tot rejectie* van tegendeels replyck*. 

 
Ex* adverso doctor Ruller was in ‘t geringeste geen contumacie* gestendich, als alleen van eenen 
gerichtsdach, den welcken comparant* binnen Neuwegen sijnde, om sijn eygen affaires absent, niet heeft 
connen waernemen, oversulckes geofferiert de selve buyten beswaer van sijn parthie te reparieren, oock tot 
sulcken eynde een scilling geconsigneert* cum oblaetione augendi et protestatione ut stili90 voor de reste om 
pertinentlick te bewijsen sijn onscult.  
Versochte relationem* van den lantscrijver wanneer de copie van yegendeels* materie is uutgegeven waer 
uut sal blijken dat de selve ontfangen sijnde daerop tegens de getuige cortz daer nae citatie* ad deponendum 
is versocht, sulkes dat de selve veellicht door den gedaechden om niet te deponeeren instigeert* wesende 
vremt soude sijn, door soodane middelen in sijn recht en goede naem te praejudiceeren* meer derwijl* de 
anlegger* niet heeft connen dromen dat contra notoriam veritatem et conscientiam ipsam91 het een ofte ander 
soude ontkent worden ende dan naer rechte oock ten eenemael hart dat den terminus* ad probandum soude 
worden gecoangusteert*  in allen gevalle den scade daertoe te lijden moet comen tot laste van de 
veroorsakende parthie als versochte comparant nochmaels de reiteratie*                                
 
{folio 78 recto} 
van citatie* tegens de getuigen Berent Schaers, Berent Huininck en Hendrick Janknecht onder protest van 
kost en scaden de al reets veroorsaeck[ ] en noch wijders* mochten veroorsaeckt worden, als mede dat den 
edele gerichte gelieve te letten op den langen tijt, soo bij parthe advers*, sonder enich gegeven belet is 
genooten, om te antwoorden. 
Ex* adverso doctor Hengel, nopende de contumacie*, referierde sich ad* retroacta ende ten prothocolle: 
aengaende dat gedaechde de geciteerde* getuigen soude hebben instigeert* om niet te testificeeren*, sulx 
wort rotunde* ontkent ende can in euwichheit niet bewesen worden, de reste contradiceerde* per* generalia 
juris et facti, verblijvende bij sijn gedaene voorige protesten ende bedingen. 
Ex* adverso doctor Ruller, afwacht* eerstelick de versochte relatie* van de lantscrijver, wegens het uutgeven 
van die copie, ten tweden praefixionem* novi* termini contra testes* en laet het daerbij bewenden*, uut de 
welcke sal blijken van wien datse bennen geinstigeert*, alsoo haer de copy van de vraegstucken 
toegescicket* sijnde, geen andere reden connen  
worden gegeven. 

 
’t Edele gerichte decerneert* dach van getuigen te hooren den 22 may binnen Bredevoort. 
 
{folio 78 verso} 
{in de marge: Welpshof cum suis contra viduam ten Borninckhave) 
Doctor Hengel volmachtiger van Hendersken Sonderloe wedwe* van wijlen Berent sculte van Borninckhoff, 
overgaf # tegens Welpshoff en consorten # quadruplicam* naeckt  ende bloet, bat* inholts* ende 
aldewijl* volgens lantrechte de controversie daermede volscreven is, soo submitteerde* bij desen tot decisie 
van onpartijdigen, versoeckende een dach van collatie* ende ablegatie* een edele gerichte believe te 
decerneeren*. 
Ex* adverso doctor Ruller volmechtiger van Welpshoff cum suis, versochte copiam om naer exigentie* 
montlick of scriftlick te submitteeren*. 
Ex* adverso conde wel copie gedoegen maer niet ten fine* van tegenhandelinge, versochte daerom dach van 
collatie*. 
Ex* adverso doctor Ruller secht geen dach van collatie* ’t connen aengesteelt worden, bevoorens hij gehat 
heeft copie, welcke bij desen als noch, bij voorens wort versocht. 
Ex* adverso bleef bij sijn vooriges. 
 

                                                   
90 met aanbieding van vermeerdering en onder protest, volgens gebruik 
91 tegen algemeen bekende waarheid en zijn eigen geweten 
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(in de marge: Doeijnck contra Velthorst) 
Doctor Hengel volmechtiger van Hendrick Doijnck afwachtet* nochmaels van de wetwe* ende erfgenaemen 
van zalliger Wessel te Velthorst handelinge, si* secus contendeert* ten profite als lantrechtens. 
Ex* adverso doctor Theben volmechtiger van de wetwe* Velthorst cum suis, secht op op den 6 may 
naestleden aldaereerst copiam ontfangen ’t hebben, presentierende daerop te doen wat recht is. 
 
{folio 79 recto} 
Doctor Ruller, volmechtiger van schulte Borninckhoff, gesint* van de wetwe* Hendersken Sonderloe 
geboorlicke* handelungh. 
Ex* adverso doctor Hengel, volmechtiger van de wetwe* van zalliger Berent sculte toe Borninckhoff, alsoo 
yegendeel* met bewijs gehandelt, praesentierde à* die habitae copiae nae lantrechte ‘t dienen. 
 
(in de margeL Kerckmeesters tot Aelten contra Henrick ten Broeck) 
Doctor Roller volmechtiger van de kerckmeyster alhier tot Aelten, inhaereert* tegens Hendrick ten Broeck 
sijn versceydene afgeholdene contumaciale* reces*, contenderende* ter gevolge van dien ter rejectie* van 
wijder* handelunge met expressen* protest van kosten. 
Ex* adverso doctor Theben, volmechtiger van Hendrick ten Broeck, gaf over realiter sijn voor desene 
inbedongen* duplyck*, badt* inholts*. 
Ex* adverso doctor Roller, contendeert* noch als voort tot rejectie* ende seyt dat parthie niet mach verhoort 
nisi prius refusis impensis92. 
Ex* adverso doctor Theben, refereert sich op den reces* van den voorigen gerichsdag, op de welcke de 
materie inbedongen* sonder contradictie*, soo niet eerder wegens andere noodige occupatien* en reysen niet 
heeft connen exhibeert* worden als op huiden*, of wel de selve voorlanges is veerdich 
 
{folio 79 verso} 
geweest. 
Ex* adverso doctor Roller, dat de contumacie* al voor lange is gecommitteert* geweest, referiert sich 
oversulx ad protecollum. 
Ex* adverso doctor Theben was geen contumacie* gestendicht* alsoo men de copie laet ontfangen ende de 
tijt van ses weken nae lantrechte gecompeteert* hebbe. 

 
Doctor Roller volmechtiger van Hendrick van Basten gesint* van Derck ten Villeken alnoch behoorlicke 
purge* van contumacie*, andersintz dat het indendit* naer styl ad impartiales ad decidendum mogen 
afgesonden worden. 
Ex* adverso doctor Theben volmachtiger van doctor Kelfken als intervenient* van Derck Villeken, sechte 
noch geen copiam van het intendit* bekoomen te hebben, presentierde ea* habita te doen na behooren, 
doende oock geen contumacie* gestant, waervan naerder reden in* progressu causae sullen bijgebracht 
worden. 
Ex* adverso doctor Roller, was van gelijcken Villeken noch des selven gepraetendeerde* intervenient*. 
 
{folio 80 recto} 
geen copie gestendicht, dan naer voorgaende behoorlicke purge*, alsoo den gedaechde Derck ten Villeken 
voor desen ten volle is gecontumaceert*, sijnde comparant*, alleen door de anslage van doctor Kelfken belet 
om te connen dienen van intendit* de welcke obstacula tegewoordich per sententiam* ’t hove wechgenoomen 
sijnde althans moe[t] geprocedeert worden volgens den staet daer in het selve proces van anvangh is geweest, 
ende blijven liggen, sulx dat de contumacie* voorall moet gepurgeert* worden. 
Ex* adverso doctor Theben, praevia* generali* contradictione* priora* sonder sich widers in te laten als 
lantrechtens ende comparant* de* jure gehouden is. 
 
(in de marge: Doctor Roller contra d’ heer van der Empel in puncto declarationis) 

                                                   
92 tenzij onder eerdere overname van kosten 
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Doctor Roller, nomine* proprio, gesint* in de saeke tegens d’ heere van der Empel, alsoo an desselven sijde 
nu binnen yaers van geen diminutie* is gedyent, dat d’ origineele declaratie ad taxandum mogen afgescickt* 
worden ende daer toe dach aen te stellen. 
Ex* adverso doctor Hengel, versocht voor als noch copie van des heer doctor Rollers overgegevene 
declaratie, sal als dan prima* hora daer op diminueren* sonder gebreck. 
Ex* adverso doctor Roller, secht wel meer als een yaer lanck geleden te sijn dat declaratie is ingedyent. 
 
{folio 80 verso} 
Doctor Roller volmechtiger van de respective graef van Vhelen, alsoo den dach van distractie* onlangs 
aengeseyt is gecircumduceert*, versochte daertoe novum* terminum. 
Ex* adverso doctor Theben volmechtiger van sijn furstlicke genade den heer prince van Salm # in 
d’ punct van den fijfyaerigen vermeynten achterstant van rente # verbleef al noch bij sijn protest op 
verleden gerichtsdach ende doorgaets in voorigen actis interponeert*. 
Similiter* in* puncto de annis vierenveertich en vijfenveertich. 
 
(in de marge: 2.93) 
Ex* adverso doctor Theben volmechtiger van de gasthuismeysteren tot Bockholt, versochte van Bieltje 
Rallen naer lantrechte deses graefscap Zutphen cautionem* pro* litium expensis te praesteeren 
eensaementlick* de  non conveniendo alibi94, praesenterende sulx voor gedaen sijnde, ’t dienen nae lantrecht 
doende de geringhtsste contumacie* niet bestant. 
 
(in de marge: 1.) 
(in de marge: Beeltien Rallen contra die gasthuismeesters tot Boeckholt) 
Doctor Weddinck volmachtiger van Beeltjen Rellen tegens de gasthuismeysteren tot Boeckholt, repetyrt alle 
voorgaende contumaciale* bedingen, ende versoeckt in  gevolge van dien die verweerders van wider* 
handelunge versteken* ende in* contumaciam vellich* te sijn, verclaert te worden. 
 
{folio 81 recto} 
(in de marge: Seinhorst contra Eeckinck) 
Doctor Hengel, volmachtiger van Berent Seinhorst, afwachtet* van Tobe Eeckinck behoorlick ’t 
dupliceeren*, sin* secus contendeert* als lantrechtens. 
Ex* adverso doctor Theben, volmachtiger van Essele Eecking, qualitate qua praesentiert habita* copia ‘t 
dienen nae behoor. 
 
(in de marge: Weduwe en erfgenaemen Grootenhuis contra Wilhelm Hoopman) 
Doctor Theben, volmachtiger van de wetwe* ende erfgenamen Grotenhuis, versochte alnoch* van Hoopman 
of des selven intervenient* d’ heer van der Empel salvis* retroactis handelung, sin* secus. 
Ex* adverso doctor Hengel, alsoo eenich belet was voorgevallen, praesenteerde ’t dienen nae behoor. 
 
(in de marge: Heer ter Empel contra die weduwe en erfgenamen Grootenhuis en consorten) 
Doctor Hengel, volmachtiger van de heer van der Empel, afwachtet* nochmaels van Garrit ten Brinck ende 
consorten handelunghe.  
Ex* adverso doctor Theben, volmachtiger van de wetwe* Grotenhuis cum suis, praesenteert habita* copia te 
dienen termino* lantrechtens. 
 
(in de marge: Drupper contra Hendrick Arentsen) 
Doctor Theben, volmachtiger van Willem Drupper qualitate qua, versocht van Hindrick Arentsen 
exhibitionem* quadruplicae*, sin* secus. 
 
{folio 81 verso} 

                                                   
93 eerst komt 1., daarna 2. 
94 over niet elders voor het gerecht te dagen 
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Ex* adverso doctor Hengel volmachtiger van Hendrick Arentsen, alsoo op huiden* aldereerst terminus* 
agendi is, wol quadruplicam* inbedongen* hebben. 

 
Doctor Hengel volmachtiger van de wetwe* Kinckhuis, alsoo Berent ter Vorst sich selven gerichtelick heeft 
condemneert* de bij aensprake* geeyste somma te willen betaelen ende nochtans effectievelick daerop niet 
gefolght is, soo wol kracht deses aenpeindingh* hebben gedaen aen desselven gerede* ende ongerede 
goederen voor de bij aensprake* gespecificeerde somma ad 17 gulden 15 stuiver met versoock denselve de 
wette* daervan gedaen ’t worden. 
Obtinuit*. 

 
Doctor Hengel volmachtiger van Harmen Ruessinck, alsoo Wessel Nachtegall op sijn yonghts* begaene 
contumacie* geen purge* heeft gedaen noch beter recht heeft ingebrocht, versochte denselven inholts* 
aensprake* vellich* te verclaeren. 
Non* comparuit. 
 
{folio 82 recto} 
Jovis* 12e may 1664   
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Rotger Poelhuis, Lambert Tra 

 
Doctor Weddinck, volmachtiger van Jan Sadelaer, afwacht* nochmaels van Jan Geessinck ende Jan Warners 
salvis* prioribus inbrenginch van die ter laeter tijt bedongene* waer, sin* secus, dat die selve daer van nu 
meer sullen versteecken* worden holden, en daer beneffens in die kosten volgens landtrechte vervallen te 
sijn, sullen verclaert worden. 
Ex* officio doctor Theben, volmachtiger van Jan Giessinck en Jan Warners, sachte dat hij die versochte 
wette* om sijn bedongenen* waer in te brengen, wegens andere nodige occupatien* van den landtschrijver in 
conscribendis* actis, niet ontfangen heeft, inbedingede* hoc* salvo, recessum* in* scriptis, concludeerde 
inholts*. 
Ex* officio priora* addendo*, dat jegendeels* dicenten* ten eenemael tenderen tot oppentholt, alsoo 
sodanige wetten in den tijt van een vierdel* uirs* konnen verveerdicht worden, diemen oock gelooft*.  
En soo nodich des landtschrijvers relatie* sal uitwijsen, nooit versocht is, oversulckx dat die gerequireerden* 
ten minsten volgens landtrechte, salvo* jure fisci tot betaelinge van die kosten geholden sijn, als oock die 
schult als tacite* et expresse genoechsaem bekent te betaelen, inbedingende* mede een naeder reces* in* 
scriptis loco* oralis. 
Ex* officio Theben, praevia* contradictione* priora, sullende bij den inbedongenen* reces* naeder redenen 
ter contrarie* bijgebracht worden. 
 
{folio 82 verso} 
(in de marge: Vehlen contra Salm in puncto liquidationis) 
Doctor Theben volmachtiger van sijn vorstlijcke genade den heer prince van Salm in saecken tegens die 
respective graeff en vrijheren van Vehlen, verstaende dat in* puncto liquidationis seecker vermeinte 
distractie* soude sub*- ende obreptitie versocht, ende ex male narratis95 geimpetreert* sijn of wel dat 
volmachtiger ten hoochsten daerentegens geprotesteert heeft conform ’t Zutphense landtrecht.  
Soo wol volmachtiger denuo* sijne voordesen tot meermaelen toe interponeerde* solemnele* protesten 
geinhaereert* hebben, met nochmaeligen bedinch, dat niet als met kennis van onpartijdige rechtsgeleerden 
daer in moge worden gedaen ende voorgenoomen naer voorgaende beidersijts submissie*, die welcke tot 
noch toe gedesidereert* wordt. 
Similiter* in* puncto declarationis expensarum. 

 
Doctor Hengell volmachtiger van Werner Broerinck, repetiert sijn tegens Berendt Sellekinck overgegeven 
duplicque* cum* annexis ende versochte van gemelten Sellekinck behoerlick te tripliceeren*, sin* secus. 

                                                   
95  kwaadaardig wegens praatjes 
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Ex* adverso doctor Weddinck volmachtiger van Berent Sellekinck praesentiert habita* copia te doen naer 
behooren. 

 
Doctor Hengell volmachtiger van Jan Broerinck, alsoo Berendt Sellekinck voor deesen sijn duplicque* heefft 
inbedongen* ende nochtertijtt 
 
{folio 83 recto} 
dieselve niet realiter geexhibiert*, soo versochte gemelten Sellekinck uytt kracht va[n] sijn eygen gerichtlicke 
willekeur* nu meer van wijdere handelonge versteecken* moege gehouden ende die saecke pro* conclusa 
op- ende aengenohmen worden. 

 
Ex* adverso doctor Weddinck, volmachtiger van Berend Sellekinck, hebbende voor deesen sijn duplicque* 
inbedongen* ende verferdight gehadt, maer mitz die saecke een tijtt lanck in* statu quo vis blijven staen, woll 
dieselve tegenwoordigh gepraesentiert hebben ende binnen den tijtt van 4 daegen inbrengen*. 
Ex* adverso doctor Hengell, was gien wijdere* handelonge gestendigh, ingesien hett duetelicke dictamen* 
van parthije advers* voor een maent affgeholden, hem selven het recht gefellet, stelde daerom deese saecke 
tot decisie van onparthijdigen. 
Ex* adverso priora*. 

 
Doctor Hengell, volmachtiger van Willem Raesfeldt ende Johan Wesselinck in qualite als cessionarissen* 
van Berendt Kannenborgh alsmede als volmachtigers van die samentlicke erffgenahmen van wijlen Willem 
ten Brocke, woll tegens Albert 
 
{folio 83 verso} 
ten Brocke als man ende momber* van sijn huysfrou Marrie een schrifftlicke aenspraecke* met een annex 
inventaris als anderss hebben inbedongen*, concludeert ende versochte tegens gemelte Marrie als daerbij, 
versochte der gedaghden erschijnonge, sin* secus proclama*. 
Voorts erschenen Willem Raesfeldt ende Jan Wesselinck ende hebben pro* litium expensis verbonden alle 
haere geriede* ende ongeriede goederen. 
Ex* adverso doctor Theben volmachtiger van Marrie ten Brocke, salvis* quibuscunque petit* copiam. 
 
(in de marge: Jonker Eerde contra Wessel ter Stege) 
Doctor Hengell volmachtiger van Wessell ter Stege, gesien hebbende datt die bediende van jonker Adrian 
van Eerde ten Pleckenpoell naestleden gerichtzdagh heefft gesubmittiert* ende eenige bewijssdomen 
inbedongen* waervan men nochtertijtt gien copie heefft genohten soo woll evenwell daertegens een 
submissyffschrifft* cum annexis hebben inbedongen*, concludeerde ende submitteerde* als daerbij. 
Ex* adverso Theben volmachtiger van jonker Adrian van Eerde ten Pleckenpoell, contendierde* tot rejectie* 
uytt reden in* actis geallegiert*, 
 
{folio 84 recto} 
versoeckend alleen verferdegongh van die gerichtz reckenonge om bij die declaratie te voegen. 
Ex* adverso doctor Hengell, seyt in* prioribus actis op jegendeels* praetense* contumacie* genogh gedaen 
te hebben, ende datt oversulx hem verweerder die profijten ende termijnen landtrechtens tot behoerlicke 
handelonge gesteldt niet konnen praecidert* worden off oock het dispuit off deese controversie door 
jegendeels* gevantierde* contumacie* kan opgehouden worden, maer sijnen cours nae landtrechte moet 
gewinnen*, te meer dewijll* parthije advers* met gerichtlicke relatien* ende andere bewijss gehandelt, waer 
van men deeserzijdts gien copiam* genot, welcke doch soo veell noodigh moet geinterpretiert ende 
gedebattiert worden, te meer quia partes rei sunt favorabiliore partibus actoris96, stelde sonsten* deesen 
casum alleen tot decisie. 
Ex* adverso Theben, praevia* contradictione* priora*, ende referierde sich ad* acta. 

                                                   
96 omdat de taak van de aangeklaagde gunstiger is dan de taak van de pleiter 
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{folio 84 verso} 
Doctor Theben volmachtiger van Arendt Giesinck in saecken tegens schulte van Huppell in* puncto van die 
tegens hem erholdene* triumphatoire sententie* cum* expensis, hebbende voor deesen uutt kracht van 
dieselve, voor die sportelgelder* offte die liquide advys- ende ordelldragers-gelder, inholtz* prothocolen 
aenpeindonge* ende opbaedinge* aen desselven goederen gedaen waertegens t’ onrechte pandtkieronge* 
geschiet is, sonder datt nochtans sodaene pandtkieronge* nae landtrechte verborgt is, soo versochte alnoch 
instantissime gelijck voor deesen op verscheyden gerichtzdagen niet sonder grote kosten gedaen iss, datt den 
pandtverweerder moge opgeleght worden die pandtkieronge* te verborgen*, en dat sonsten* bij gebreck van 
genoghsame verborginge* die pandtsterckinge* ende voortz executie ende distractie* van dess 
pandtverweerders geriede* ende ongeriede goederen pro qualitate ende quantitate van die aengepeyndete* 
sportelgelder* moege gedecerniert* ende den vaegt* off ondervaegt sampt* ende sonders moege 
gedemandiert worden, t’ welcke niet alleen notoiren* landtrecht iss maer te weyniger kan geweygert worden, 
 
{folio 85 recto} 
dewijll* volmachtigers praetendents* 2 koenen* tegenwoordigh affgepeindet* sijn. 

 
Decreet. 
’t Gerichte erkendt pandtsterckinge* ende distractie* van die allegierde* goederen off datt den 
pandtverweerder # in den tijtt van 14 daegen # sall hebben die pandtkieronge* naer behoeren te verborgen* 
ende datt bij gebreck van dien die vaght* ende ondervaeghden met die executie sollen hebben te verfahren*, 
mitz datt hyr van per extract behoorlicke insinuatie* gedaen worde. 
Hier van (sic) 

 
Doctor Weddinck, volmachtiger van de weduwe Waliens, sprack aen mett rechte Jan Warnders, vermoge* 
relation* van Abram Peterssen gecitiert* om te hebben betaelinge van 1568 gulden, volgens reeckeninge soo 
hierbij wortt inbedongen* van geleverde waeren ende verschotene* penningen.  
Ende versoeckt betaelinge mett bekieronge* van costen, ende affwachtett* des gedaeghden comparitie*, mett 
versoeck datt pro* subsistentia mandati d’ ouste coernoot* moge geauthoriseert worden om handttastinge* t’ 
ontfangen. 
Jan Wanders versoeckt copie. 
Idem nomine* Abraham Waeliens voor 128 gulden 16 stuiver, petit* copiam. 
Idem voor Jan Waelien voor 88 gulden 15 stuiver, petit* copiam. 
 
{folio 85 verso} 
Erschenen Jan Warners en versocht van Jan Craenen handelinge, sunsten* versteck* van wijder* handelinge 
ende versocht contumacie*. 
Ex* officio doctor Hengel salva* obtenta contumacia, soo yts ingekoomen, badt* copie. 
Ex* officio Jan Warners, alsoo voor 14 daegen gehandelt is sonder bewijs, soo verblijft bij sijn versoeck en 
sijn vooriges, doende geene contumacie* gestant. 
Ex* officio, noopende die contumacie* refereert sich ad* retroacta, vorders* praesenteert habita* rei 
responsione te dienen naer behooren. 
 
Erschenen Anna Croesen weduwe van zalliger lieutenant Jan Volmer met heer Carel Busser  haeren swaeger, 
ende hier toe erkooren ende toegelatene mombaer*, ende heeft in die beste ende bestendichste forme rechtens 
geconstitueert* ende volmachtich gemaeckt Rodolphum Weddinck der rechten doctorem ende Derck Philips 
Erpenbeeck sampt* ende sonders om uit haer constituanten* naeme haer schulden in te vorderen, daervan te 
quiteren*, voorts haer schulden te betaelen, haer onverkofte soo gerede* ende ongerede parcelen te 
verkoopen, penningen ’t ontfangen daervan te quiteren*, cessie* ende opdracht te doen, voorts alle haere 
saecken soo in der goede als bij forme van proceduire te vervolgen ende te verdedigen ende daerin te doene 
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wat comparantinne* selfs praesent sijnde, soude konnen ofte mogen doen cum clausulis substituendi, rati et 
indemnitatis, caeterisque solitis sub obligatione bonorum97. 
 
Erschenen Rotger Poelhuijs en relatyrde* dat voor hem erschenen Joost Simmelinck ende bekent voor sich 
ende sijnen erven oprechter wettelijcker schult schuldich te sijn Gorris Gijsberts die somma van 21 daler 3 
stuiver ende dieselve neffens huydiges daeghs costen tegens aenstaende Jacobi* stipulato* belaeft te betaelen 
onder verbant* van sijne goederen ende poene* van reele ende parate* executie. 
 
{folio 86 recto} 
Jan Warners overgaff tegens sijn schoonmoeder Walien, gedaechde, een anspraeck*, badt* inholts*. 
Ex* officio doctor Weddinck, naemens Geertien Strobant, weduwe Walien, versochte salvis* defensionibus 
et exceptionibus* quibuscunque* der anspraeck* afschrift ende tijt landtrechtens. 

 
Frits Raebelinck, volmachtiger van Gerherdt Raebelinck, heeft die vermoge* relation* des geswooren 
Abraham Peterssen angepeindete* gerede* ende ongerede goederen van Jan Loerdijck voor negen daler 22 
stuivers landtpacht, sampt* schaede, met rechte huiden* dato opgebaedet* ende daervan eene wette* 
gebeden*. 

 
Item tegens Henrick ten Kreil voor acht daler 16 stuiver, opbadinge* versocht. 

 
Item tegens Geert Rensinck voor [ ] daler, salvo* calculo. 
Obtinuit*. 

 
Frits Raebelinck, volmachtiger van Erick Schut[te], sprack an met rechte Jan Nijlant voor 15 guldens 18 
stuivers, volgens relatie* des geswooren Jan ter Pelckwijcks geciteert*, heerkoomende* van afgekofte rogge, 
gesint* betaelinge met bekeringe* van kosten, afwachtende des gedaechden erschijnis, sin* secus proclama*. 

 
Frits Raebelinck, volmachtiger van Joost Schutte, heeft die vermogens* relatie* des geswoorens Abraham 
Peterssen angepeindete* gerede* ende ongerede goederen van Arent Giessinck voor een binnen ende buiten 
jaer rente jaerlijckx ad 36 ryxdaler, te sa[h]men 72 ryxdaler, huiden* dato opgebaedet*, en daervan eene 
wette* tegens gemelte Giessinck gebeden*. 
Obtinuit*. 
 
{folio 86 verso} 
Erschenen Doctor Hengel volmachtiger van Stijne van Basten weduwe van zalliger Henrick Gelmes ende 
exhibeerde* seeckere attestatie* van Henrick Schulten, Henrick Engels ende Floris Boeinck onderteickent, 
waerbij dieselve attesteren*, dat de zalliger schoelmeester Henrici an volmachtigers praetendentine* loco* 
donationis* remuneratoriae, indien hij an die peste mocht koomen ’t overlijden, vereerde vijftich guldens 
voor haer getrouwer diensten als pesten vaerdersche welcke conditie nu dan existerende, soo versocht 
volmachtigers praetendentinne* dat die beide praesente Henrick Engels ende Floris Boeinck door Abraham 
Peters op huiden geciteert* den eedt moge afgenoomen, en sij haere attestatie* woortlijck voorgelesen sijnde 
naer landtrechte mogen bestedigen*, ten fine* Henrick Weninck off Derck Schoemaecker, als hebbende 
eenige penningen van d’ erfgenaemen van gemelte schoelmeester Henrici onder sich, moge belast worden 
naer der attestanten* eedt, de vijftich guldens uit te tellen ’t welck hem Weeninck oock tot minderinge van 
sijn schuldichheit an gemelte erfgenaemen van den voornoemde schoolmeester mach strecken. 

 
Hierop erschenen Henrick Engels ende Floris Boeinck en hebben met solemnele* eede praemissis interim 
praemittendis98 die attestatie* door haer gemelte attestanten* den 30e april deses jaers onderteickent en 
verbotenus* voorgelesen sijnde bekrefticht en bevesticht en alles inholts* in der daet waerachtich te sijn. 

                                                   
97 met clausules van volmacht, geldigheid en schadelooshouding, en overige gebruikelijke (bedingen) , onder 
verbinding van goederen 
98 met voorlopige weglating van de gangbare beleefdheidsvormen 
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Decretum 

 
’t Gerichte ordonneert, dat Henrick 
 
{folio 87 recto} 
Weninck ende Derck Schoemaecker an dese comparantinne* Stijne van Basten die somma van vijftich 
guldens sullen hebben uit te tellen, welcke penningen sullen strecken tot kortinge ende minderinge van haere 
somma, soo sij beide an d’ erfgenaemen van zalliger Henrici sullen moeten uitkeren. 
Ex* post. Erschenen Wilhelm Schutte ende Derck Philips Erpenbeeck als cessionarise* ende volmachtigers 
van d’ erfgenaemen van zalliger Henrici, gewesen schoelmeester, ende protesteren wel expresse* de* 
nullitate huius actus, praesenterende sich qualitate qua tegens remonstrantinne* wegens haere praetensie* ten 
goeden rechte, onder verbant* van haer persoon en goederen, als oock voor die koopers Hendrick Weninck 
ende Derck Schoemaeckers wegen al ’t gene gemelte Stijne van Basten hier van mochte praetenderen, 
versoeckende hierentboven niet te mogen beswaert worden, sullende sunsten* genootsaeckt worden hier over 
te doleren*, ende die koopers wijders* te vervolgens, alles onder protest van kosten. 
Ex* officio doctor Hengel, beriep sich op de deuchdelijcke ende beëdete* attestatie* ende in* conformite van 
dien daerop gevolchde decreet ’t welck protestanten met soo een ijdel protest niet konnen infringeren* als 
sijnde de schaemele pestwaerster niet bij middelen om tegens die praetense* protestanten te pleiten, wesende 
haer het decreet genoech, ende mosten sonder ’t selve sunsten* dusdaene piae et privilegiatae donationes99 
onbespiertt* gevolcht worden, niettemin soo protestanten geneicht sijn te pleiten, konnen haer actie tegens 
een edele gerichte institueren* soo ende als sij mogen te raede worden, alwaer hun suo* loco et tempore 
 
{folio 87 verso} 
genoechsaem sal bejegent worden. 

 
Ex* officio. Beroepen sich op het landtrecht waerbij geordonneert is vier ingangen van rechten van die 
welcke requirantinne* geene ingegaen ende oversulckx tegens haer oock niet erholden* kan, ende soo een 
edele gerichte buiten dien haer yttwas toegelecht, kan dieselve tot satisfactie* daertegens ageren, verblijvende 
bij haer voorige. 
Ex* officio. Seidt geen ordinarische ingangen van rechten voorbij gegaen te sijn, sijnde een edele gerichte bij 
machte over dusdaene remuneratoire* donatien ex* officio te doen als rechtens, soude sunsten*, ’t welck 
lacherlijck ende contemptibel* soude weden, een edele gerichte alhier niet meer in* tam notoria causa hebben 
te seggen, als een 0 in ’t cijfer ende een stumme letter. 
Ex* officio. Seidt dat een edele gerichte niet bij machte is d’ ordinarische ingangen van rechten voorbij te 
gaen, voornoemd als in desen al waer parthien sich ten goeden rechten praesenteren ende ’t praesuppositum* 
van jegendeels* sustinue* negeren, persisterende* oversulckx nochmaels bij sijn vooriges. 
Ex* officio. Contradictis* contradicendis verbleeff kortheitshalven bij de deuchdelijckheit van saecke, ende 
des gerichts bescheit* waerover soo praetense* protestanten willen protesteren konnen sulckx doen suo* loco 
et tempore en 
 
{folio 88 recto} 
konnen naer believen de protestanten daer over nae goetvinden doleren* alwaer over de validiteit kan worden 
gecensureert*. 
Ex* officio. Seggen onnodich te sijn, dat sij luiden over die validiteit souden ageren, soo remonstrantinne* 
sulckx sustineert*, kan ’t selve met haer disputeren, alwaer sij bejegent sullen worden naer behooren. 
Ex* officio. Heeft validitatem donationis probatam et judiciale decretum100 voor haer ‘t welck 
protestanten mogen, si* possint, infringeren*. 
Ex* officio priora*. 

 

                                                   
99 vrome en bevoorrechte schenkingen 
100 ? heeft de bewezen waarde van de schenking en het rechterlijk decreet 
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Willem Roockx bekande oprechter wettelijcker schult schuldich te sijn an Moses Joode die somma van 54 
guldens, en beloofde die selve neffens die kosten a dato over twe maent gewis ende onfeilbaer te betaelen, 
onder verbant* van sijn persoon ende goederen, ende poene* van reale ende parate* executie, sonder 
bedroch. 
 
Martis* 17e may 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts 

 
Erschenen Frits Raebelinck, volmachtiger van 
 
{folio 88 verso} 
Egbert Gevers heeft vermogens* relation* van Abraham Peters d’ angepeinde* gerede* ende ongerede 
goederen van die weduwe van zalliger Jan ter Slichte voor die somma van hondert guldens achterstendige 
pacht, huiden* dato opgebaedet*, en daer van die wette* tegens gemelte weduwe gebeden*. 
Obtinuit*. 
D’ heer drost* en ceurnooten* betaelt, rest [en]  - 15 stuivers –  

 
Erschenen Enneken Snoecklaeck weduwe van zalliger Jan ten Grotenhuis, heeft vermogens* gichte* van den 
heer voocht Wassenberch d’ angepeindete* gerede* ende ongerede goederen van Jan schulte ten Huppel voor 
twaelften halven ryxdaler, heerkoomende* van maegenaes*, sampt* schaede, met rechte huiden* dato 
opgebaedet*, ende daer van die wette* tegens gemelte schulte gebeden* ende erholden*. 

 
Erschenen Henrick ten Hietbrincke, Jan ten Hietbrincke, Frerick ten Hietbrincke ende Lambert Nellekes, als 
man ende mombaer* van sijn huisvrou Geesken ten Hietbrincke, ende hebben in ’t proces van Henrick 
Doeinck naemens sijn vrou Willemken Pennincks tegens zalliger Wessel ten Velthorst naemens sijn vrou 
Lotte ten Hietbrinck voor den Aeltensche landtgerichte ongedecideert 
 
{folio 89 recto} 
hangende voor die voorschreven Lotte ten Hietbrincke, tegenwoordich weduwe sijnde, haer respectieve 
moeder ende swaegersche geintervenieert* ende ingetreden, onder verbant* haerer goederen, ende doctorem 
Bertram Theben in die voorschrevene saecke geconstitueert* ende bevolmachticht om daer in ’t ageren nae 
landtrechte cum ratificatione anteactorum, promisso ratihabitatione indemnitatis aliisque solitis et ordinariis 
clausulis101. 

 
Lunae* 23e may 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten*  Wilhelm Hertlieff, Casper Everts 
 
Erschenen doctor Cornelis Smits, gevende een edele gerichte ’t erkennen, hoe dat hij comparant* wegens 
verdient salaris ende verschot* seeckere somma van penningen ten achteren sijnde an de weduwe van 
lieutenant Jan Volmer zalliger, bis dato tot betaelinge niet hebbe konnen geraecken, ende dat oock 
daerbeneffens staet te besorgen, vermits derselver meubile* ende immeubile goederen, meerendeels verkoft, 
ende die kooppenningen onder eenige crediteuren gedistribueert sijn, dat comparant* van sijn deuchdelijck 
achterwesen sal worden gefrustreert, om averst* alsulcken peryckel te eviteren* ende andere creditoren 
tijtlijck voor te koomen, soo wilde comparant* mits desen versocht hebben, dat hem op 
 
{folio 89 verso} 
het overige van der voorschreven weduwe goedt ende uitstaende penningen arrest ofte toeslach geacoordeert 
ende daervan die wette* per extractum* an die gebruickers ende debiteuren moge gedaen worden. 

                                                   
101 met bekrachtiging van voorgaande handelingen, met beloofde bekrachtiging van schadelooshouding en 
overige gewone en gebruikelijke clausules. 
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Obtinuit*. 
 

Erschenen102 Wilhelm Raesfelt geassisteert sijnde met doctor Cornelis Smits, ende vertoonde een edele 
gerichte seeckere brieven van den edele hoove des vorstendombs Gelre ende Graefschap Zutphen in dato den 
16e may 1664, vermeldende dat met d’ angevangene executie op een twaelfte part der goederen Aerninck, 
Honesch,  Goerdeswerck ende die vordere naelatenschap van wijlen Henrick Waelien, sijnde op Jan Warners 
ende desselven huisvrou gedevolveert* ende comparant* in sijn qualitate pro* judicato verbonden sonder 
vertreck sal worden vervaeren*, versoeckende derhalven dat hiertoe brevis* terminus angestelt, die biljetten 
verveerdicht, ende parthij advers* per extractum* insinuatie* moge gedaen worden. 
Obtinuit* ende wordt terminus* distrahendi angestelt tegens dinsdach over acht daegen, sijnde den 31e may 
1664. 
 
{folio 90 recto} 
Martis* 24e may 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts 

 
Erschenen doctor Smits ‘t erkennen gevende dat Anna Croesen, weduwe Volmers, onangesien die op den 21e 
deses maents, vermoge* protocols, gedaene willekeur* nae Duislant sij vertrocken, sonder hem comparant* 
wegens die somma van vijftich ryxdaler behoorlijcke satisfactie* te geven, ofte die minste anwijsinge te 
doen, waer men die voorschreven penningen sal waerneemen, gestalt comparant* genootsaeckt wordt op het 
gestelde speciaele onderpant, naementlijck seeckeren hoff tegens het melaeten huis gelegen te procederen.  
Versoeckende derhalven in* conformite van die voorschreven willekeur* terminum* distrahendi an te stellen, 
ende die biljetten te verveerdigen. 
Obtinuit* ende wordt terminus* distrahendi angestelt op dinsdach naestkompstich*, sijnde den 31e en laesten 
may 1664. 
 
{folio 90 verso} 
Martis 31e may 1664 
Stadtholder* Rotger Poelhuis 
Ceurnooten* Lambert Tra, Abraham Peters. 

 
Erschenen Wilhelm Raesvelt als cessionaris* van doctor Cornelis Smits ende produceerde eens edele gerichts 
decreet van den 23e deses waerbij die publycque subhastatie* ende distractie* van een twaelfte pardt der 
goederen Aerninck, Honesch ende Goerdeswerck, mitsgaeders die vordere* naelatenschap van wijlen 
Henrick Waelien is gedecerneert* worden, overgaff ten gevolgen van dien, seeckere voorwaerden, 
versoeckende, dat met die voorschreven distractie* moge worden vervaeren* nae landtrechte. 

 
Hierop erschenen Abraham Peters en overgaff een protest door Jan Warners opgestelt alsmede Rotger 
Poelhuis, overgevende mede uit den naeme van Geertruit Waelien, seecker protest, soo beide ter registratuir 
sijn ’t ervinden. 

 
Ex* officio Wilhelm Raesveldt, gesien ende gelesen hebbende d’ ingediende protesten, seidt dat dieselve ten 
eenemael irrelevant sijn ende van selfs koomen te vervallen, inhaererende* derhalven sententiae* et rei* 
judicatae, mitsgaders die geemaneerde* brieven door den edele hoove van Gelderlant, soo voordesen vertoont 
 
{folio 91 recto} 
en tegenwoordich realiter gepraesenteert worden, dat die voorgenoomene koop behoorlijcken voortganck 
moge gewinnen*, bij mancquement van  dien wilde comparant* de* denegata justitia omni* meliori modo 
hebben geprotesteert. 

 

                                                   
102 hierboven staat ‘n. comp.’= non comparuit (niet verschenen) 
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’t Gerichte ordonneert den keerssenbrant, en voortganck van executie ende distractie*, en is dienvolgens die 
keerse bevrijt* geworden nae landtrecht, alles nochtans commodo et  periculo petentis103. 

 
Ende is dienvolgents # van ’t twaelfde part des goedes Aerninck # d’ hoochste instaet geschiet bij Henrick 
Sluiter     guldens -  stuiver -  
op twehondert guldens           200 - 0 - 0  
die daer op gehooget   1 - 0 - 0 
Frerick Rauwers   3 - 0 - 0 
Henrick Sluiter    1 - 0 - 0 
Landtschrijver Bronckhorst  1 - 0 - 0 
Doctor Cornelis Smits   1 - 0 - 0 
Theodorus Bronckhorst   1 - 0 - 0 
Doctor Cornelis Smits   1 - 0 - 0 
Theodorus Bronckhorst   1 - 0 - 0 
Doctor Cornelis Smits   1 - 0 - 0 
Theodorus Bronckhorst   1 - 0 - 0 
Henrick Sluiter    1 - 0 
Smits     1 - 0 
Bronckhorst    1 - 0 
Smits     1 - 0 
Bronckhorst    1 - 0 
 
Ende is die selve kooper gebleven 
voor driehondert en seventich guldens  370    - 0 - 0104 
 
 
{folio 91 verso} 
Nae dat het twaelfte part van ‘t goedt Aerninck was opgehangen ende verkoft is  twaelfde deel van ’t goedt 
Hoenesch ende Goerderswerck ingesadt bij 
Frerick Rauwers op driehon-         daler - stuivers -  
dert daler           300 - 0  - 0 
Die daerop gehooget   1 - 0  - 0 
Theordorus Bronckhorst  1 - 0  - 0 
Wilhelm Raesveldt   1 - 0  - 0 
Die daerop kooper gebleven 
voor die somma van          303 daler 
 
Eindelijck is opgehangen het 
twaelfte pardt van d’ half- 
scheidt* des goedes Hijnck in             daler 
Medehoo gelegen, en ’t selve 
ingeset bij Frerick Rauwers ad 
sestich guldens                40   - daler 
die daer op gehoget                 1   - daler 
welcke ook daer op is kooper 
gebleven ad eenenveertich daler 41   - daler 

 
Martis* 7e juny 1664 
Statholder* Casper Evers 
Coernoeten* Willem Hartlieft, Theodorus Bronchorst. 

                                                   
103 alles met het vereiste voordeel en risico 
104 deze telling klopt alleen, indien we voor 1 – 0 – 0 lezen 10 – 0 – 0 , enz. 
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Doctor Weddinck volmachtiger van Corst Gijsbertz heeft vermoege* relation* des heer voogts Wassenbargh 
den 6e juny naestleden aenpeindonghe* gedaen en de gerede* ende ongerede goederen in specie aen het 
Gijsbers kempken Rotger Geerdes 
 
{folio 92 recto} 
toebehoerende om te hebbe betalonghe van een binnen ende een buiten yaers rente ad 3 daller 23 stuiver 
yaerlix, mitsgaeders 41 daller 9 stuiver achterstent end 60 daller capitael, ende heeft de voorscreven goederen 
huiden* dato obgebaedet* ende daervan de wette* voor d’ eerste, twiede ende derde opbaedinghe* tegens 
gemelte Rotger Geerdes gebeden*. 
Obtinuit*. 

 
Sabbati* 11e juny 1664 
Stadtholder*  Wilhelm Hertlieff 
Ceurnooten* Casper Everts, Theodorus Bronckhorst 
 
Erschenen Jan Gijsberts naemens sijn vaeder Carst Gijsberts, ende Roeloff Lebbinck, naemens  sijn vaeder 
Rotger Lebbinck, te kennen gevende hoe dat comparanten* vaeders an haer bourfrou Trijne ter Culve 
respectievelijck 50 ende 42 ryxdaler an verstaene* pacht ten achteren sijn, ende dat die selve geen staet van 
betaelinge maeckende haer saecken in ruine laet verloopen, alsoo dat sij ofwel gepraevilegieerde crediteuren 
tot assecuratie* op den 9e juny, vermogens* gichte* des heeren voochts Wassenbergh, alle haer gesaei-
mestrecht, koene* ende paerde ende alle mobilien ten fyne* van praeferentie* in toeslach genoomen ende den 
10e daeran volgende an die voorschreven goederen voor die gespecificeerde somma anpein- 
 
{folio 92 verso} 
dinge* hebben doen laeten wijnvolgende comparanten* dieselve mits desen huiden* dato opgebaedet* ten 
fine* gemelte Trine ter Culve binnen 14 dagen satisfactie* sal hebben te doen ofte dat andersints op derselver 
goederen als nae landtrecht verwonnen* sijnde met executie ende distractie* sal vervaeren* worden, ende dat 
hiervan die wette* van opbadinge* an gemelte Trijne ter Culve moge gedecerneert* worden.  
Obtinuit*. 

 
Jovis* 16e juny 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts 

 
Doctor Weddinck, volmachtiger van den heer rentmeester Huigens, geeft ’t erkennen hoe dat Jan Aelberts 
van pacht schuldich is die somma van 91 guldens ende daervoor duck* ende menichmael angesproocken 
sijnde, evenwel die betalinge traineert, soo versochte hem neffens die borgen als Geert Waemelinck ende Jan 
van Graes uit kracht van die voorwaerden daervoor ’t executeren, ende een dach van distractie* sijns gesei, 
mestrecht, ende wat meer bevonden wordt, an te stellen. 
Obtinuit* ende wordt terminus* distrahendi tegens saterdach den 2 july deses angestelt. 
 
{folio 93 recto} 
Doctor Weddinck, volmachtiger van Hermen Maes heeft vermoge* relatie* des ondervoochts Jan ter 
Pelckwijck d’ angepeindete* gerede* ende ongerede goederen van Hermen Elverdinck voor 9 daler verdient 
loon ende 4 guldens 1 schepel boeckweite huiden* dato opgebaedet* ende daervan die wette* tegens gemelte 
Elverdinck gebeden* ende erholden*. 

 
Martis* 21en juny 1664 
Drost* und richter Goswijn Wilhelm vander Lawijck 
Coernoten* Willem Hartlief, Caspar Everts 
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Doctor Weddinck uyt de naem van Geert ten Hulsen, heeft vermoge* relation* des geswooren Jan ter 
Pelckwijck die aengepeindete* gerede* ende ongerede goederen van Frerick ter Smit voor die somma van 27 
daler restyrende huyshuyr huyden* dato opgebadet* ende daervan die wette* tegens gemelten Smit 
gebeden*. 
Obtinuit*. 

 
Moses Harts Jode gaf ’t erkennen hoe datt Joost Simmelinck den 5e may 1659 aen hem willekeur* gepassyrt 
van te willen betaelen die somma van negen en seventich rixdaler, ende alsoo hij daervan in gebreck 
gebleven und comparant* van d’ eene tot d’ ander tijtt onder belofte van te willen betaelen 
 
{folio 93 verso} 
opgeholden, soo versochte comparant* tegens gemelten Simmelinck wette* van summatie* ten fine* dieselve 
die voorschreven somma neffens den interesse* mette costen binnen den tijt van 14 daegen sal hebben te 
betaelen, datt andersins mette distractie* sijner goederen in* specie sijner coevenstede* Helmerinck soo ende 
als den bouwman* dieselve besit ende in pantschap heeft mitsgaders die Hulsbraeck105 sall vervaeren* 
worden ende datt hiervan die wette* ende gemelte Simmelinck moege gedaen worden. 
Obtinuit*. 

 
Doctor Hengel volmachtiger van Henrick Boelant repetyrt in saecken tegens Peter Everts sijn veelvoldich 
gedaen gesinnen* van handelinge ende antwoort, ende overmits tot dato ende op huyden* van wedersijden 
niet is ingebracht soo versochte een edele gerichte in* contumaciam proclama* gelieve te erkennen. 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger van Peter Everts versochte een copie van jegendeels* aenspraeck* 
ende daerop te doen watt recht is mett versoeck datt d’ aenspraeck* hadde behoren gejustificiert* worden. 
Ex* officio doctor Hengel, inhaeriert* sijne contumaciale* bedingen versoeckende noch als vooren dewijl* 
partij advers* tijts genoch heeft gehadt die naeckt ende blote aenspraeck affirmative* aut* negative te 
beantwoorden, bij welcke onvermoetlijcke negatie also geheel Bredevoort die reele injurie* genoech bekent 
is volmachtigers praetendent* bij replycque* sich met genoechsaem bewijs sal laten vinden geinstrueert, 
protestyrende wel expresselijck van opentholt ende costen. 
Ex* officio Theben praevia* generali contradictione priora*. 
 
{folio 94 recto} 
(in de marge: Salm contra Eerde) 
Doctor Weddinck volmachtiger van jonker Adriaen  van Eerde ten Pleckenpoel, accuseert* contumaciam* 
des volmachtigers van sijn furstelijcke genade van Salms, wil debitae* agentis ende versochte die saecke in* 
contumaciam pro* conclusa aen te nemen. 
Ex* officio Theben, volmachtiger van sijn furstelijcke genade den prince van Salm, protestyrde noch als voor 
ten hoochsten datt hij tot dato van jegendeels* exhibeerde* schriftlijcken reces* geen copie heeft ontfangen, 
onaengesien* verscheiden iterative* daerom gedaene sollicitatien ende datt daerom volmachtigers [G..] 
praetendent* van de geringste contumacie* niet heeft konnen accuseert* worden, dewelcke oversulx @ne* 
vel in minimo gestant doende, versocht alnoch* instantissime* copiam, praesenterende ea* habita ten naesten 
landtgerichte te submitteren*. 
Ex* officio doctor Weddinck, seit datt jegendeels* dicenten* ten eenemael irrelevant sijn, doordien 
tegenbediende lichtlijck van een reces* voor omtrent een halfjaer overgegeven copie soo binnen een half uyr 
tijts kan verveerdicht worden, heeft konnen machtich worden ende datt hij oversulx daermede de saecke niet 
langer  kan opholden of sich daer mede van de contumacie* purgyren*. 
Protestyrende dienthalven nochmaels van opentholt ende costen. 
Ex* officio Theben, priora*, achtende die voorverhaelde redenen niett nodich op te dictyren. 

 

                                                   
105 onduidelijk is of hier sprake is van een stuk grond, dan wel een ons onbekende benaming van een 
handeling; in de tekst staat het met kleine letter 
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Doctor Hengel, volmachtiger van Enneken Bruijns, sprack aen met rechte Jan Notteboom, op huiden* 
geciteert*, voor 27 gulden hollandts, heerkomende* van drie jaer verschenen hoffhuyr afgetrocken 
bewijslijck solutum*, gesint* voldoeninge. 
 
{folio 94 verso} 
ende des gedaechdens comparitie*, sin* secus proclama*. 
’t Gerichte erkent proclama*. 
Proclamatus* non* comparuit. 
 
(in de marge : Schepen ten Hagen contra commissaris Groenewolt) 
Doctor Weddinck, volmachtiger van de obercommissaris Groenewolt, repetyrt nochmaels in saecken tegens 
Derck ten Haegen alle voorgaende afgeholdene contumaciale* recessen* daerbij omni* meliori modo 
persistyrende*. 
Ex* officio doctor Theben, volmachtiger van Derck ten Haegen, seght datt die tegenpartij geen interesse 
daerbij lijt, immers hetselve niet bewijsen kan, sijnde oock bij comparant* voor desen genoechsaeme reden 
bijgebracht waerom dattet proces niet daetelijck geablegeert* is, gelijck oock noch meerder reden ter sijnder 
tijt konnen bijgebracht worden, doenden mitdien geen contumacie* gestandt. 
Ex* officio, seght datt comparants* praetendent* niet gelegen is continueerlijck proces te voeren ende datt d’ 
aenlegger* volgens landtrecht nae gedaene conclusie ende collatie* d’ acten t’ ablegyren* schuldich sijn, 
sijnde daerom jegendeels* dicent* om te lacchen datt hij d’ ablegatie* soo lange tergiverseerten* ende soo 
veel costen veroorsaeckt, waervan comparants* praetendent* als oock van alle voorgaende refusie* versoeck 
’t welck d’ aenlegger*  
 
{folio 95 recto} 
oock speurende te sullen moeten doen, daerom sich soo lange te soecken maeckt, persistyrt* oversulx bij 
voorige conclusie ende bedingh. 
Ex* officio Theben, priora*, sijnde fremt datt die tegenpartij soo hartlijck nae de sententie* verlanght daerbij 
niett te verwachten heeft als condemnatie* cum* expensis, sullende primo* die het proces* ablegeren* ende 
die tegenpartij daervan tijdige notificatie doen. 
Ex* officio, seit met een woort datt tegenpartij tegens sich selfs dictyrt, doordien soo hij bij sententie* die 
victorie bij cum* expensis vermoede soude soo traech int ablegyren* niet sijn ende die sportelgelder* 
alschoons men die selve mett een ander solde finyren, nemo enim suum iactare praesumitur106. 
Ex Theben, priora*, sijnde onnodich wijders* daer tegens te dictyren om reden verhaelt. 

 
Erschenen Jan ter Honnepe ende bekande aen Jan Waterinck, Hester Verschaegen eheluyden* schuldich te 
sijn een capitael van 100 gulden, belovende hetselve in de tijt van een vierdel* jaers bij veronderpandinge 
van sijn huys, filets* ende hoff te betaelen mette interesse* nae inholt van de obligatie* waerop hanttastinge* 
gedaen is. 

 
Doctor Theben, volmachtiger van Rave, versocht van Jan Conniges handelinge, sin* secus. 
Ex* officio doctor Hengel, volmachtiger van Jan Conninges, praesentyrt habita* copia te dienen nae 
behooren. 
 
{folio 95 verso} 
Doctor Hengel volmachtiger van Tonnis Hendricksen, repetyrt sijn overgegeven submissyfschrift* in saecken 
tegens Lambert Corts ende renuntieerde* van wijder* schrijvens, achtende onnodich in een soo notoire* 
saecke sich langer op te holden, versoeckende datt een edele gerichte om die jongeluyden niet langer van haer 
welvaert moegen worden gefrustreert* dach van collatie* mach worden aengestelt, vergonnende jegendeels* 
ad interim bij te brengen ’t gene mach believen. 
Ex* officio Theben volmachtiger van Lambert Corts, om kort te gaen versocht praevia* contradictione* 
copiam van jegendeels* submissyfschrift* met praesentatie habita* copia daerop te dienen in* termino 

                                                   
106 niemand wordt immers verwacht het zijne te verwerpen 
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landtrechtens ende protestatie dattet tegens order ende stijl vant gerichte geen collatie* magh aengestelt 
worden als naedat men desersijts gedient, gesubmittiert* ende vorder* schrijvens gerenuntieert* heeft. 
Ex* officio, verblijft bij sijn gedaene goedtlijcke* ende nae rechten bestendige praesentatie. 
 
(in de marge: Salm contra Vehlen in puncto condictionis indebiti) 
Doctor Theben volmachtiger van sijn furstlicke genade die prince van Salms in saecke tegens die 
respectie graven ende vrijheeren van Vehlen in puncto condictionis* indebiti, hebbende 
 
{folio 96 recto} 
voorscheidenmael aengeholden tott restitutie van die bij jegendeels* volmachtiger gelichtede* acten ende 
versocht datt sijn edele bij decreet mochte opgeleght worden inwendich* corten tijt die selve in originali ter 
secretarie in te leveren, wol meermalige versoeck noch geinsisteert* hebben, daerop decretum verwachtende 
ende voorts die tegenpartij inhaerendo* alle voorige contumaciaele [@]* bedingen van eenige jaren 
herwaerts, contumacyrende* in quadruplicando*, contenderende* concludendo in rechten te erkennen ende 
uyttespreecken datt die selve in* contumaciam van quadruplycque* ende vorder* inbrengen versteecken* sij 
mett condemnatie* van costen. 
 
Erschenen Jan schulte Huppel, ende heeft in saecke tegens Arent Giessinck die gedaene pantkyringe* 
verborght* onder verbant* van sijn persoon ende goederen, ende sich ten goeden rechte voor als noch 
gepraesentyrt. 

 
Fiscus* in saecken contra Ten Broeck, gesinnet* noch als voor conscriptionem* actorum ende een dach van 
ablegatie* aen te stellen. 
 
{folio 96 verso} 
Mercurij* 22e juny 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Derck Brethouwer, Hermen Huininck, Erick Everts. 
 
Op huiden* is Erick Everts naert overlijden van Jan ten Brincke, deses edele gerichts assessor*, waerdoor 
dieselve plaets is vacant geworden, in plaets van gemelte Jan ten Brincke tot ceurnoot* angenoomen, ende 
daerop sijnen eedt van getrouwichheit gedaen naer behooren. 
 
(in de marge: Doinck contra Velthorst) 
Doctor Theben volmachtiger van Hietbrinck cum suis wol contra  Doijnck quadruplicam* hebben 
inbedongen*, praesentierende deselve intra* paucos dies in handen van den secretario realiter in te leveren. 
Ex* adverso doctor Hengel, seyt datt parthie advers* tussen deesen en naestleden* gerichtsdagh ingevolge 
van sijn eygen willekeur* nu van wijder* handelonghe behoore versteken* te sijn worden verclaert, waertoe 
men oock contendeert*. 
Ex* adverso Theben, blijft bij sijn praesentatie, hebbende yegendeels triplicque*, ongemeen prolix* ende 
# omtrent 200 paginas groet sijn # veel naesiens vereyst. 
Ex* adverso priora*. 
 
{folio 97 recto} 
Doctor Theben, volmachtiger van sijn furstlijcke genade prins van Salm, woll in saecken tegens respectieve 
graeff ende frijheer van Veelen in* puncto van den 5yaerigen achterstant van renten recessum* in scriptis 
hebben inbedonghen* cum* protestatione als daerbij. 
Similiter* in* puncto d’ annis* 44 et 45. 
 
(in de marge: weduwe en erfgenaemen Grootenhuis contra Wilhelm Hoopman) 
Doctor Theben, volmachtiger van de weduwe ende erfgenaemen Grotenhuis, versochte allnoch* van 
Hoopman of desselven intervenient* d’ heere van der Empel, cum* protestatione de* expensis retardatae* 
litis handelong. 
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Ex* adverso doctor Hengel, praesenteert nochmaels habita* copia welcke men bereits* nae soo veelfoudige 
solicitatien verhoopt hadde*, behoorlick te handelen. 
Ex* adverso priora*. 
 
(in de marge: Heer ter Empel contra weduwe en erfgenaemen Grootenhuis en consorten) 
Doctor Hengel, volmachtiger van den heere van der Empell, afwachtet nochmaels van de wetwe* Grotenhuis 
ende consorten behoorlick te quadrupliceren*, sin* secus datt de saecke in* contumaciam pro* conclusa 
moge op- ende aengenoemen worden. 
Ex* adverso doctor Theben, volmachtiger wetwe Grotenhuis ende consorten, praesenterende habita* copia ’t 
dienen nae behooren. 
 
{folio 97 verso} 
Seinhorst contra Eeckinck. 

 
Doctor Hengel volmachtiger van Berent Seinhorst # alhyr mede in* judicio present #, repeteert in saecken 
tegens Toebe Eeckinck retro* utiliter acta, versoeckende nochmaels, naedien parthie advers* soo veelvoudige 
dilaien* heeft geobtineert*, ende niet anders voorstelt als volmachtigers principale* wonende in ’t lant van 
Cleve door langhduirige costen moege worden gedefatigeert*, datt nu eyndelijck tegen parthie bij decreet van 
desen edelen gerichte moege operleght worden sine ulla remora in causa tam perspicua107 bij sittende gerichte 
praecise te handelen, protesterende wel expresselick van interesse*, hinder, costen ende schaede. 
Ex* adverso doctor Theben volmachtiger van Essele Eeckinck qualitate qua, sechte noch praevia* generali 
contradictione* geen copiam van yegendeels* laeste scryftuer gecregen ’t hebben, praesenterende ea* habita 
’t doen nae behooren. 
Ex* adverso, yegendeels dictaten* ongeachtet als irrelevant sijnde ende alleenich tenderende ad* 
procrastinationem, verblijft bij sijn vooriges. 
Ex* adverso, similiter priora allegatis in contrarium non obstantibus108. 
 
(in de marge: Beeltien Rallen contra die gasthuismeesters tot Boeckholt) 
Doctor Theben volmachtiger van den heeren gasthuismeester toe Bockholt, versochte alnoch* van den 
volmachtiger van Bieltien Rallen cautionem* pro* litium expensis, damnis et interesse, eensaemplijck* de* 
non conveniendo alibi, praesenteerende praestita* sufficienti cautione gelijckvals pro* judicato et litium 
expensis te caveren* ende voortz op yegendeels* scriptuer daervan 
 
{folio 98 recto} 
volmachtiger onlanghs aeldereerst de copy ontfangen heeft ’t dienen nae lantrechte. 
Ex* adverso doctor Weddinck, volmachtiger van Bieltjen Rallen, seyt sijn principalinne* van de versochte 
cautie* geadverteert* ’t sijn, maer vermitz haere swackheit daervan noch geen resolutie* becoomen ’t 
hebben, praesenterende ’t naesten ofte immiddels hierin te doen het geene behooren sall, salvis* interim* 
prioribus. 

 
Doctor Hengel, volmachtiger van de wetwe* Kinckhuis, repeteert tegens Berent ter Vorst sijne kracht 
gerichtelicken verwins* ten prothocolle gedaene aenpeindonghe* ende daervan vermoge* scriftelicken 
relatie* des gesworen ondervooghts Sander Switzer van den 14 may geexequeerde* wette*, soo hierbij wort 
overgegeven, wol derhalven volmachtiger tot vervolchtt van executie gemelten Berent ter Vorst sijne gerede* 
ende ongerede goederen bij deesen hebben opgebaedet* met versooeck dat den selven de wette* daervan 
moege gedaen worden. 
Obtinuit*. 
 
(in de marge: Welpshoff cum suis contra viduam ten Borninckhave) 

                                                   
107 zonder enige vertraging in een zo heldere zaak 
108 eveneens als voren, omdat het als tegendeel aangevoerde niet in de weg staat 
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Doctor Hengel, volmachtiger van de wetwe* van wijlen Berent scholte ten Borninckhoff, alldewijl* de 
saecke tegens Welpshof ende consorten volscreven is, soo versochte dat terminus* collationandi et 
ablegandi* acta moege aengestelt worden. 
Ex* adverso doctor Roller, seyt de saecke noch niet te sijn in* staet van wijse, datt  
 
{folio 98 verso} 
hem oock tot noch toe van de leste ingediente materie geen copie is mitgegeven. 
Ex* adverso, hoedanich de saecke in* staet van wijsen is seyt het lantrecht genoech, ’t welck een proces met 
naeckt ende bloet triplicque* et quadruplicque* sou ‘t beslooten, ‘t welck men om cortsheythalven hierheen 
repeteert. 
Ex* adverso doctor Roller, datt hem om te sien of ter  oock wat neuws is bijgebracht, copie of bewijs moet 
toegestaen worden. 
Ex* adverso, seyt geen documenten bijgebracht ’t hebben. 
 
Doctor Roller volmachtiger van Jan sculte te Borninckhoff gesint* van Hendersken Sonderloe geboorlicke* 
handelonge. 
Ex* adverso doctor Hengel, secht habita* copia te dienen nae behooren. 
 
Egbert ter Straete sprack aen mit rechte Lucas ter Laer, vermoege* relation* Sander Switsers op huiden* 
geciteert* voor de somma van 39 gulden sampt* bewijslicke costen ende scaeden, aftreckende het geene daer 
op mach betaelt sijn, gesint* van den gedaechden voldoenonghe met refusie* van kosten ende scaeden ende 
bat* desselven comparitie*, sin* secus, proclama* te erkennen. 
’t Gerichte erkent proclama*. 
 
{folio 99 recto} 
Proclamatus* non* comparuit. 
 
(in de marge : Drupper contra Henrick Arentz) 
Doctor Hengel volmachtiger van meester Henrick Arentsen hoeffsmit, versochte in saecken tegens Willem 
Drupper, alsoo ’t  proces met triplicque* ende quadruplicque* naeck ende bloet volscreven is, dach van 
collatie* moege gepraefigeert* worden. 
Ex* adverso doctor Theben, volmachtiger van meester Willem Drupper, verstaende gequadrupliceert* ’t sijn, 
versochte daervan visy* ende soo noodich copiam, om daerop ten naesten te submitteren*. 
Ex* adverso, seyt datt parthie advers* naestledene* gerichtdagh e[r]en het selve, naemelijck visie* off copie 
hebbe versocht ende datt hem doenmaels het inbrengen van quadruplick* niet vremder gescicht* sij geweest, 
verblijft derhalven bij sijn voorich versoock, met protest van costen. 
Ex* adverso, referiert sich op de recessen* van den voorigen gerichtsdach, negando* narrata. 
 
(in de marge: Welpshoff contra Eppinck in puncto injuriae) 
Doctor Hengel, volmachtiger van Willem Eppinck, repeteert tegens Welpshoff retroutiliter* acta ende in* 
puncto contumaciae afgeholdene recessen*, sijnde geensins van meynonghe parthie advers* tot eenige 
widere* handelonghe te admitteeren*, tensij de selve de begaene contumacie met refusie* van costen hebbe 
gepurgeert*, de* quo protestate. 
 
{folio 99 verso} 
Ex* adverso doctor Roller volmachtiger Welpshoff, was geen contumacie* in ’t aldergeringhste gestendich, 
uutgenoemen dat sonder voorgaende proclama* comparant* een gerichtsdach in sijn eygen affaires oock tot 
purge* van dien datelick een scillinck heeft geconsigneert* cum oblatione de augendo quatenus opus109 
waermede ymant ten vollen gecontumaceert* sijnde nae practique magh vollstaen.  
Ende dewijl* naederhant de getuigen niettegenstaende deselve 5 mael bunnen geciteert* moroselijck* 
uutblijven waerover oock tot kennisse van onparthijdigen is gesubmitteert*, als versochte comparant* voor 
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eerst tegens deselve getuigen dach ad* ablegandum aen te stellen ende overgaff dienvolgens sijn replicque* 
cum* annexis sub a, b, c, d et e, soo nochtans vermitz het verhoor van getuigen de saecke den principael* 
praejudicieell* dat het geene over het verhoor veroerdeelt sal worden, den actis ofte replicque*, moege 
bijgevoecht ofte sunsten* alles blijven in staet ter tijt toe die getuigen bij dwanck van rechten sullen wesen 
geconstringeert*, op dat door malitiose* collusie* geen praejudicie* soo in het recht als der anlegger* goede 
naem moege gescieden. 

 
Ex* adverso doctor Hengel, contradictis* contradicendis per* generalia, inhaeriert* sijn gedaene bedingh 
 
 
{folio 100 recto} 
van contumacie* tot welcken eynde men mede recessum* in scriptis loco* oralis doet inbedinghen, una* cum 
annexis A et B, waer uut sall blijcken datt yegendeels* voorgeven ’t welck hij door de verweygeringe van 
getuichnisse soeckt op te smocken, in deesen nopende de contumacie* te purgeren* sij irrelevant, versochte 
derhalven ende verbleef bij sijn vooriges ende de naerdere conclusie ’t eyndes het inbedongene* scryftlick 
reces* genoomen. 
Ex* adverso doctor Roller, om wegens de contumacie* cort te maecke, repeteert sijne gedaene consignatie*, 
offererende alles watt enichsins mochte geordeelt worden sculdich ’t sijn, afwachtende* ten dien fine* 
declaratie om daer op ’t diminueren* ende bedinght hyer bij de sententie* tussen den heere van der Empel 
ende Swaen uutgesproecken, alwaer is verstaen, dat het genoch is provisionelijck een scillinck te 
consigneren*.  
Ende in vall* parthie advers* ad [r]emorandam causa dit incident* langer mochte inhaereren*, wol van allen 
costen ende scaeden ten hoochsten hebben geprotesteert, ondertuscen afwacht* tegen de getuigen 
praefixionem* termini* ad ablegandum. 
Ex* adverso, yegendeels* dictamen* ongeachtet ende om andere parthien in haer recesseren* niet te 
verhinderen, verblijft naer generale* contradictie* bij sijn vooriges. 
(in de marge: ’t Gerichte stelt dach ad* ablegandum tegens aenstaende dinxdach # sijnde den 5e july 1664 #, 
mitz dat daervan gesciede behoorlijcke denuntiatie*) 
 
{folio 100 verso} 
Doctor Hengel volmachtiger van den heere pastoor Lodderus, overgaf110 tegens Harmen Hesselinck in 
Dinxperloe vermoege* relation* Sander Switsers op huiden* geciteert*, een scryftelicke aenspraecke*, 
concludeerde als daer bij ende versochte des gedaechden erscijnens, sin* secus, proclama*. 
Doctor Theben volmachtiger van Hesselinck petit* copiam salvis* quibuscuncque. 
 
Doctor Roller uut den naem van sijn swaeger Hendrick van Basten, inhaereert* tegens Derck Villeken sijn 
iterative* protesten van contumacie* soo voordeesen als naerderhant wederom begaen ende dewijl* geen 
purge* gesciet van de voorige contumacie* versochte de saecke pro* ut jacet aen onparthijdigen af te senden 
om over het intendit* erkant ’t worden wat recht is. 
 
Ex* adverso doctor Theben volmachtiger van doctor Kelfken intervenient* van Derck Villeken, sechte 
versceyden mael aengeholden te hebben om copie van het intendit*, maer allnoch* deselve niet niet 
ontfangen ’t hebben, praesentierende ea* habita te dienen nae behooren en contradicerende* yegendeels* 
reces* per* generalia. 
Ex* adverso doctor Roller, seyt dat den contumacy* veelmin den vermeinten intervenient* 
 
{folio 101 recto} 
geen copy noch enich gehoor mach worden gestadich nisi* refusis expensis contumacialibus, persisteert* 
oversulx bij de conclusie ’t eydes intentit* genomen, daerop in* dei nomine submitterende*. 
Ex* adverso priora*, doende geen contumacie* bestendich, refererende sich daerop ad* acta. 
Ex* adverso doctor Roller, desgelijcken versoeckende conscriptionem* actorum. 
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(in de marge: Kerckmeesters tot Aelten contra Henrick ten Broeck) 
Doctor Theben, volmachtiger van Hendrick ten Broecke in Dinxperloe, versochte salvis* retroactis van de 
kerckmeysters alhyr handelonghe, sin* secus. 
Ex* adverso doctor Roller, volmachtiger van Erick Evers, tegenwoordige kerckmeyster, vermitz sijn 
scoonvaeders als medebediende deser werelt is coomen ’t overlijden, versochte copiam om ’t doen het geene 
sall behooren. 
 
(in de marge: Doctor Roller contra d’ heer van der Empel in puncto declarationis) 
Doctor Roller, nomine* proprio, inhaereert* tegens  den vrijheer van Diepenbroeck, heer tot der Empell 
sijn iterative* compellen* ende protesten van contumacie*, versoeckende datt deserzijts overgegevene 
declaratie ende versoeckt daerbij gedaen ad* decidendum in* contumaciam moege afgescickt* worden ende 
daertoe een dagh aen te stellen. 
 
{folio 101 verso} 
Ex* adverso doctor Hengell volmachtiger van den heere van der Empell, heeft ongaengesien* sijn 
veelvoldige soo judicieel als extrajudiciele sollicitatien* tot noch toe geen copy genooten, qua* non habita 
can oock niet diminueren*, niet ’t min praesenteerde om alle wijdere* dictamina* voor ’t coomen tussen 
deese ende aenstaenden gerichtsdagh op de copie ofte de originele declaratie, wanneer sij magh van den 
lantscrijver worden extradeert*, praecise ’t diminueren*. 
Ex* adverso doctor Roller, seyt datt hij den heere van der Empel all voor yaer ende dach ende oock ante 
institutum hunc processum in forma111 copy heeft toegescickt*, dat arrest gesciet sinde sijn welgeboren is 
gecontumaceert* ende naerderhant vrijwillich gedient van declaratie, sulx dat immers in soo lange tijt eens 
hadde behooren gediminueert* te worden indien yet valt ’t seggen het welcke niet wort vertrout, alsoo pro 
termino niet meer als twe gulden sijn gestelt daer nochtans de vrijheeren duplicia* jura plegen ’t geven.  
Om nochtans sich hyrmede niet op te holden verblijft men bij gedaene submissie*, praesentierende in* cas 
van contradictie* de rekenunge nae rechte te beduiren* met versoock dat dach van collatie* mooge aengestelt 
worden ende rijpelick op de costen gelett. 
 
{folio 102 recto} 
Ex* adverso doctor Hengell, seit geen dag van collatie* ’t cunnen aengestelt worden tensij eerst copy van de 
overgegevene declaratie worde geelargeert*, watt aengaet als solde volmachtigers heere principael* de selve 
gelijck luidende rekenunghe in handen hebben, sulx wil comparant* aen sijnen heeren praetendenten* eerst 
uyrs adviseren, verblijvende niet te min bij sijn voorige praesentatie. 

 
Doctor Theben, volmachtiger van Hindrick Elkinck qualitate qua, tegens Mechtelt Brethouwers, wetwe* van 
zalliger Engelbert van Dieren, versochte uyt krafft* sententie* ende daerop gedaene anpeindonghe* drie 
opbaedonghe*, inleydonge ende dry ruiminghe aen haer gedeelte van het goet Kampe ende haer behuisinge 
daer in selve tegenwoordich woont ende daer van respectieve exhibeerde* wette* dat terminus* distrahendi 
wil aengestelt worden, ende de biljetten tot dien eynde aengeslagen worden, met behoorlicke publicatie. 
’t Gerichte stelt terminus* van distractie* tegen maendach over drye weecken, sijnde den 11e july, ende dat 
tot dien einde publicatie ende affixie* der biljetten sal gedaen worden. 
 
{folio 102 verso} 
Jovis* 23 juny 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Coernoeten* Rotger Poelhuis, Lambert Tra. 
 
(in de marge: Woestenesch contra Gelkinck) 
Doctor Hengel volmachtiger van Berent Wuesteness ofte Dunnewijck, gaf den edele gerichte te erkennen wat 
gestalt* comparanten* principael* enige yaeren herwaertz hoewel tot sijnen groeten scaede ende naedeel 
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heeft moeten sustineren* tegens eenen Hendrick Gelkinck enige pleidoien an den edele hove van Gelderlant 
ende het hoffgerichte tot Miste, totter tijdt comparanten* principael* bij voornoemde gerichten in het recht 
ende possessie* van het hoffgoet Dunnewint volgens decreten is gemeintioneert*, overmitz averts* gemelte 
Gelkinck nochtertijt onaengesyen* gemelte decreten in* rem judicatam sijn verloopen, soo bij gemelten 
hoeve van Gelderlandt als elders gaet vanteeren* enich recht aen gemelten hoffgoet Dunnewijck te hebben 
ende sulx geen geringe diffamatie* is, soo versoeckt volmachtiger naemens sijnen principael* omdat de selve 
niet in onsekerheit moege leven tegens gemelten Gelkinck, waervan men d’ bewijsdoemen doet inbedongen*, 
citationem* ex* lege diffamari  dat hij Gelkinck sijn gejacteerde* actie binnen sekeren tijt moege behoorlijck 
proponeren* ofte sunsten* den selven een euwich stilswigen moege worden operlecht, waertoe men naerder 
sall concluderen. 
 
{folio 103 recto} 
’t Gerichte stelt terminum ten naesten lantgerichte.  
(in de marge: Abraham Peters relateert de wette in absentie van Hendrick Gellinck an desselven huisvrou 
overgelanckt ’t hebben den 16 july 1664) 
  
Doctor Weddinck, volmachtiger van Derck Arpenbeeck, sprack aen mit rechte Harmen Lammerdinck 
vermoege* relation* des gesworenen Jan ter Pelwick geciteert* voor de somma van 9 rixdaler, belaefde ende 
afgesproeckene penningen, gesint* betaelonghe met bekeronghe van kosten ende scaeden ende afwachtet* 
des gedaechden comparitie*, sin* secus versochte tegens den selven proclama* te decerneren*. 
’t Gerichte erkent proclama*. 
Proclamatus* non* comparuit. 

 
Doctor Weddinck, volmachtiger van Derck Arpenbeek, sprack aen mit rechte Derck te Boevelt, vermoegen* 
relation* des gesworenen Abram Pieters op huiden* geciteert* voor de somma van hondert en elf gulden, # 
soo hij sculdich # vermoege* rekenboecks* van sijn voorsaetz salliger Hindrick Volmer, gesint* betaelinghe 
ende refusie* van kosten ende scaeden ende afwachtet* des gedaechden comparitie*. 
Ex* adverso doctor Hengel nomine* Derck te Boevelt, petit* copiam. 

 
Doctor Hengel, volmachtiger van Willem Raesfelt ende Jan Wesselinck in haer qualiteit, repeteert sijne 
overgegevene scryftelicke aenspraeck* ende gesint* daerop van Aelbert ten Broecke, man ende momber* van 
sijn huisfrouwe, behoorlicke handelonge, sin* secus, contendeert* tot proclama*. 
Ex* adverso doctor Theben, volmachtiger ten Broecke, petit* ten naesten gerichtsdagh ’t dienen nae 
behooren. 
 
{folio 103 verso} 
Doctor Weddinck volmachtiger van Berent Rump, sprack aen met rechte Derck ten Nihenhuis voor de 
somma van 50 gulden met de interesse als oock noch voor 25 guldens verscootene* gerichtskosten, gesint* 
betalonge te doen off bewijsen ende afwachtet* des gedaechden comparitie*, sin* secus, versochte tegen 
desselven proclama* te decerneren*. 
’t Gerichte erkent proclama*. 

 
Aleff Alers contra Warner Grievinck pro* primo. 

 
Doctor Weddinck volmachtiger van Wubbelt ten Haerle, sprack aen mit rechte vermoege* relation* des 
gesworenen Jan ter Pelwicks geciteert* voor de somma van 17 rixdaler ende een oort, hercoomende van twee 
afgecofte steers* soo comparants* principael* tot noch toe tot behaegh* ende tot scaede ende baete van den 
gedaechden is opholdende, afwacht* desselven comparitie* om satisfactie* ’t doen, sin* secus, versochte 
tegen gemelten proclama* te decerneeren*. 
’t Gerichte erkent proclama*. 
Proclamatus* non* comparuit. 
 
{folio 104 recto} 



 85

Doctor Weddinck, volmachtiger van Jan Sadeler in saecken tegens Jan Geessinck ende Jan Warners, repeteert 
alle voorgaende dynstlicke handelonge ende afwachtet* nohtmaele volgens dictamen* van naestleden 
gerichtsdach bijbrengen van den inbedongene* recess* ofte de gedaechden daervan versteecken* te holden, 
of de saecke pro* conclusa op- ende aen te nemen. 
Ex* adverso doctor Theben, volmachtiger Giessinck en Jan Warners, petit* copiam van yegendeels* 
exhibeerde* reces*, praesenterende daer op ’t doen nae lantrechten. 
Ex* adverso priora*. 

 
Geeske ten Elsen, geassisteert sijnde met Rotger Polhuis als haren tot deser saecken gecooren* ende 
toegelaeten momber, sprack an mit rechte Jan Boenen, vermoegens* relatie* des gerichtsdienaers geciteert* 
voor de somma van sestenhalven112 daller, sijnde het restoer van cooppenningen van een vercofte ende 
geleverde koye, gesint* betaelonghe cum* expensis ende versochte in* contumaciam non* comparentis 
proclama* ‘t decerneren. 
‘t Gerichte erkent proclama*. 
Non* comparuit. 
 
{folio 104 verso} 
Erscenen Dirck ter Hutte, de bekande voor sich ende voor sijn erven an Moijses Hartz sculdich te sijn de 
somma van 20 gulden ter goeder rekenunge, beliefde* deselve tegens aenstaenden Michaelis* met de 
interesse* ende costen gewisse ende onfeilbaer ’t betaelen # onder verbant* van sijne goederen ende # 
poene* van parate* ende reale executie. 
 
(in de marge: Jonker Eerde contra Wessel ter Stege) 
Doctor Hengel volmachtiger van Wessel ter Stege versochte datt de saecke tegens jonker Adriaen van Eerde 
ten Pleckenpoel alsoo beyderzijts naer inholt prothocoll ende retroacten is worden gesubmitteert*, nu meer 
bij den edele gerichte dach van collatie* ende ablegatie* moege worden aengestelt sin* secus, protesteerde 
van costen. 
Ex* adverso doctor Theben volmachtiger van jonker Eerden ten Pleeckenpoel, repeteert sijne recessen* voor 
deesen in de saekke afgeholden, daer bij persisteert*. 
Ex* adverso similiter* priora*. 

 
Doctor Weddinck volmachtiger van Abram Waliens, afwachtet* van Jan Warners op jungst* gedaene 
aenspraecke* behoorlicke antwoort, sin* secus versocht denselven inholts* der aenspraecken* vellich* te 
verclae- 
 
{folio 105 recto} 
ren ende tegens hem proclama* ’t decerneren*. 
Ex* adverso doctor Theben, volmachtiger van Jan Verners, praesenteert habita* copia primo* die daer op ’t  
antwoorden. 
Ex* adverso, seyt dat parthie advers* van een montlicke antspraeck* copie ‘t  lichten* tijts genoech gehat, 
verbleeff oversulx bij sijn besoeck. 
Ex* adverso Theben, sochte versceydene solicitatien* tot de copie gedaen te hebben, ende offwel* hij daer op 
geen copij tot noch toe ontfangen heeft, woll evenwell tot vertrouwende tot het goede recht van sijn saecke 
een aentwoort hebben inbedongen*, concluderende als daer bij. 
Ex* adverso priora*. 

 
Idem nomine* Jan Waliens contra Warners. 
Ex* adverso doctor Theben qualitate qua, similiter*. 
 
(in de marge: Vehlen contra Salm in puncto liquidationis) 
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Doctor Theben, volmachtiger van sijn furstlicke genade prinse van Salm tegens de respectieve graef ende 
frijheer van Veelen in* puncto praetensee* liquidationis*, wol hebben recessum* in scriptis hebben 
inbedongen* cum* protestatione, versoeckende als daerbij. 
Similiter* in* puncto declarationis expensarum. 
Ex* adverso doctor Roller, volmachtiger van den respectieve graf ende vrijheer van Veelen, petit*, salvis* 
retroactis in* puncto contumaciae, copiam van ‘t geune in ’t stuck van liquidatie* gehandelt moege worden 
ende seit in* puncto expensarum al lange gehandelt ’t sijn. 
 
{folio 105 verso} 
Ex* adverso Theben, sonder contumacie* gestant ’t doen, blijft bij sijn vooriges ende aengaenden den voor 
deren inholt van yegendeels* recess*, refereert sich ad* acta. 

 
Doctor Theben volmachtiger van sijn scoonmoeder van de wetwe Nachtegals, wol tegens Wessel Rose op 
huiden* vermoegens* relation* des gesworenen geciteert*, hebben inbedongen* een aenspraeck* in scriptis, 
concluderende als daerbij. 

 
Erscenen Tonnis Leemmenes, de bekande voor sich ende sijnen erven oprechter wetlicker scult sculdich ’t 
sijn an Jan ten Benghvort de somma van hondert en 20 gulden heercoomende van afgecoft holt ende belaefde 
deselve in tit van 14 daege gewiss ende onfeilbaer ’t betaelen, onder verbant* van sijn persoon ende goederen 
ende poene* van reale* ende parate executie. 

 
Arent Coenen tegens Jan Fix pro* primo. 

 
Aelbert Micharus, koster alhier, sprack aen mit rechte vermoegens* relation* des gesworenen Jan ter 
Pelwicks geciteert* Berent Planten voor twee gast* garven ’s yaers. Soo gedaechde nu enige yaeren ende 
sonder reden ende vredentlijck* verweygert heeft, afwachtet* des gedachden comparitie*, sin* secus, 
proclama*.  
 
{folio 106 recto} 
’t Gerichte erkent proclama*. 

 
Doctor Hengell, volmachtiger van Hendrick Craenen, gesint* nochmaels instantissime* copiam van Jan 
Warners sijn overgegevene exceptioenscryft*, praesenteerde daerop te doen nae behooren. 
Ex* adverso. Jan Warners versoecket alnoch* van Jan Craenen handelonge ende copij van dien, ten 
reguarde* die terminen peremptorie* sijn, si* minus van reele handelonghe, contendeert* comparant* in* 
contumaciam tot absoluit versteck* ende eene cost- ende scaedeloose absolutie* van de instantie*.  
Ex* adverso. Inhaereert* sijn vooriges versoock ent leetz daerbij bewenden*. 

 
Fritz Rabelinck, volmachtiger van Erick Scutte, overgaf vel* quasi tegens Jan Hendrick Nijlant declaratie van 
costen, versoeckende dat hem deselve om daer op # binnen de tijt van 14 daege ‘t diminueren* # quatenus* 
velit moege insinueert* worden. 
Obtinuit*. 
 
{folio 106 verso} 
Fritz Rabelinck, volmachtiger van Willem ter Bruggen, contendeert* noch als voor tot rejectie* van die ter 
laerter tijt manque ende incomplete overgegevene ende naerderhant ingetrockene quadruplicque*, waerover 
der heer lantscrijvers relatie* wort versocht ende versocht datt op die begaene contumacie* moege erkent 
worden als rechtens, mitz datt bij den edele gerichte daerover een dach van collatie* ende ablegatie* mach 
aengestelt worden. 

 
Ex* adverso doctor Weddinck van Moijses ende David, repeteert sijne overgevene # nackte ende bloete # 
quadruplicque*, ende afwachtet* daerop behoorlicke handelonge, sin* secus den anlegger* daervan 
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versteken* ’t holden ende de saecke pro* ut jacet in* contumaciam pro* conclusa op ende an te nemen, 
sonder in ’t minste yegendeels* dicenten* gestendich. 
Ex* adverso Fritz Rabelinck inhaerende* sijne geallegeerde* ende notoire* begaene menichvoldige 
contumacie*  
 
{folio 107 recto} 
gelick den acten sullen mede brengen, naementlick datt tegenparthij meer als yaer en dach van ’t handelen sij 
gebleven in gebreck, sijnde oock niet genoch voor omtrent dry vierendeel* yaers een scillinck geconsigneert* 
’t hebben tot bekentenisse van begaene contumacie*, ’t weyniger oock alsoo de selve noch een langen 
geruimen tijt daer nae testante* prothocollo veele kosten door tergiversatie* heeft veroorsaeckt, als versocht 
men noch als voor des heer lantscrijvers relatie*, met versoeck als vooren. 
Ex* adverso. Versochte alsoo de tijt verloopen huidiges* daeges handelonge, afscrift, salvis*  prioribus. 
 
{folio 107 verso} 
Martis* 28 juny 1664 
Drost* und richter Goswijn Wilhelm vander Lawijck 
Coernoten* Willem Hartlieff, Theodorus Bronckhorst. 

 
Doctor Weddinck volmachtiger van Willem Walien gaff t’ erkennen, hoe datt comparants* praetendent* 
tegens die weduwe van zalliger Jacob Willinck verwin* erholden ende uyt krachtt van dien op desselfs 
geriede* goederen geprocediertt, ende datt naederhant door vercoop van twe gaerdens eenige betaelinge 
geschiet sijnde, nochtans restyren 186 gulden 12 stuiver 8 penningen ter goeder reeckeninge, dewelcke uytte 
mobilien* niett konnende gemaeckt worden.  
Soo wort comparant* genootsaeckt op desselfs immobilien* nae landtrechte wijders* te procedyren ende 
heeft dienvolgens hett aengepeindete* huysken binnen Wenterswijck staende, opgebadet* ende daervan voor 
d’ eerste, twede ende darde opbadinge* de wette* te decernyren* gebeden*. 
Obtinuit*. 

 
Doctor Weddinck nomine* proprio, heeft vermoge* relation* des ondervooghts Jan ter Pelckwijck d’ 
aengepeindete* geriede* ende ongeriede goederen van Jan Onnekinck voor 42 gulden ter goeder reeckeninge 
verdient salaris huyden* dato opgebadet* ende daervan die wette* tegens gemelten Onnekinck gebeden*. 
Obtinuit*. 

 
Doctor Weddinck volmachtiger van Rotger Lebbinck ende Carst Gijsberts, repetyrt tegens Trijne ter Culve 
weduwe  
 
{folio 108 recto} 
Buddenborghs die geimpetrierde* ende exequyrde* wette* van summatie, ende alsoo dies onaengesien* geen 
betaelinge volght, soo versochte comparant* mette distractie* van haer gesay mestrecht, voorts beeste ende 
peerde te vervaeren*, die biljetten te verveerdigen ende ’t affigyren* nae landtrechte ende corten dagh van 
distractie* aen te stellen. 
Obtinuit*, ende wort terminus* distrahendi tegens aenstaende vrijdach over acht  daegen, sijnde den 8e july 
1664, aengestelt. 

 
Jovis* 30e juny 1664 
Drost* unde richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts 

 
Erschenen Geerdt Bras, die bekande eenige eeroerige woorden tegens ende op die persoon van Hermen 
Derckxen gesproocken ’t hebben, maer overmits sulckx van hem comparantt* was geschiet door ijver* en 
hevich gemoet, soo verklaerde mitsdesen persoonlijck voor desen edele gerichte, dat hem die calumnieuse* 
woorden op hem Hermen Derckxen gesproocken van herten leetwaeren, ende dat hij van den selven niet weet 
te seggen als alle eer ende deucht, tot welcken einde hij comparant* gemelte Hermen Derckxen ende een 
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edele gerichte met blooten hoofde biddet om vergifnis, gelaevende* naer desen sich van diergelijcke 
injurieuse* woorden te ontholden, ende gemelte Hermen Derckxen die kosten hier over bewijslijck ergaen* te 
betaelen, gelijck mede van ’s heren wegen versoeninge ende afdracht te maecken. 
 
{folio 108 verso} 
Martis* 5 july 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Coernoeten* Willem Hartlief, Caspar Evers 
 
(in de marge: Klos contra Sibelinck) 
Doctor Hengel volmachtiger van Jan Kloss, versochte aldewijl* de saecke tegens  Derck Sibelinck op 
desselfs versoeck  een geruimen tijt heeft stil gestaen, een edele gerichte nu meer believen möchte 
citationem* ad* reassumendum processum in* statu quo jacet tegens gemelten Sibelinck te verlehnen, ende 
daer toe terminum* op morgen den Aeltenscen lantgerichtsdagh te praefigeeren*. 
Obtinuit*. 
 
(in de marge: Schepen ten Hagen contra Groenewolt) 
Doctor Weddinck volmachtiger van den obercommissaris Groenewolt, repeteert tegens Derck ten Haegen alle 
voorgaende afgeholdene contumaciale* recessen* ende versocht dat nu meer de saecke over dit poinct pro* 
conclusa op en aen mochte genoomen worden. 
 
{folio 109 recto} 
Ex* adverso doctor Theben, versochte salvis* retroactis complementum* actorum een dach van collatie* aen 
te stellen. 
 
(in de marge: Salm contra Vehlen in puncto condictionis indebiti) 
Doctor Theben, volmachtiger van sijn furstelijcke genade den heer Carl Diderich Otto, prinse van Salm 
tegens respectieve graef ende frijheer van Vheelen, repeteerde in* puncto conditionis* indebiti acta pro* ut 
jacent, ende versochte datt den volmachtiger poenaliter* moege aenbevoelen worden de acta, soo hij nu enige 
yaeren tegens recht ende lantrecht ondersich geholden heeft, intra* certum brevem terminum den gerichte off 
den landtscrijver wederom in ’t leveren, stellende het selve an decretum met versoeck datt de acten 
ingecomen sijnde antstont moegen compleert*, en dies* collationandi aengestelt worden. 
 
(in de marge: Salm contra Eerde) 
Doctor Weddinck, volmachtiger van jonker Eerde tot Pleckenpoel in saecken tegens sijn furstelijcke genade 
van Salm, repeteert alle voorgaende afgeholdene contumaciale* recessen* ende afwachtet* nochmaels 
volgens volmachtigers ex* adverso gedaene praesentatie van naestleden* gerichtsdach te submitteren*. 
Ex* adverso doctor Theben, volmachtiger van sijn furstelijcke genade den prins van Salm, versocht alnoch* 
instantissime* copiam van yegendeels* laest ingediende reces, qua* non habita, can oock niet dienen. 
Ex* adverso refereert sich ad* retroacta. 
Ex* adverso doctor Theben similiter*. 

 
Doctor Hengel, volmachtiger van Frans Santfoert, als man ende mombaer sijn huisfrouw Sibille Stump, gaf 
een edele gerichte te erkennen, watt gestalt comparanten* principael* ende desselven huisvrouw tot  Arnhem 
van den edele hove van Gelderlant hebben geobtineert* brieven om den heere droste* van Bredevoort ten 
eynde de selve leutenant Johannes Stump 
 
{folio 109 verso} 
mochte operleggen, dat de selve solde overgeven aen sijn voornoemde respectieve schoensoon ende dochter 
behoorlick staet ende inventaris van derselver moederlicke naelaetenscap ende met haer treden in sceydinge 
ende deylonge, mitzgaeders datt daer nae de immobile* goederen bij onstentenis van accommodatie in 
gelijcke deylen soude worden gelecht, wijders* voornoemde hoeves brieven inholt de dato den 16 juny 1664.  
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Wan* nu averst* gemelte heere drost vernoemden leutenant heeft geordineert op huiden* de gemelten inholt 
der hoeves brieven ’t voldoen als lantrechtens, soo versochte volmachtiger tot dien eynde van den heer 
leutenant Stump comparitie* ende exihibitie* van behoorlicke inventaris om dienvolgens in* conformite van 
dien ’t treden in sceydonge ende deylonge. 
Ex* adverso doctor Theben volmachtiger van leutenant Stump, seit datt de saecke d’ samptlicke* 
erfgenaemen aengaet, de welcke comparants* principael* wil verwittigen, om daermede te beraeden ende te 
doen wat rechtens is. F113 

 
Doctor Theben volmachtiger van Claes en Berent Rave cum suis, versochte nochmaels van Jan Koninclks 
nae expiratie* van gewoonlicke tijt lantrechtens # antwoort #, sin* secus. 
Ex* adverso doctor Hengel praesenteert nochmaels habita* copia te dienen nae behooren. 

 
Doctor Theben volmachtiger van Lambert Cortz, versochte alnoch* van de ingebrachte scriptuere van Tonnis 
Hendricsen gelijck voor deesen mede extrajudicialiter* gedaen is, instantissime* copiam om daerop te dienen 
van behoorlicke nootruft* cum annexis en submissie*. 
 
{folio 110 recto} 
Ex* adverso. Doctor Hengel versochte datt ad interim in* feriis messum dach van collatie* magh worden 
aengestelt, versoockende exbitie* mede van het inventaris soo Derck Stennekes an sijn moeder heeft re-
extradeert*, uutwijsens de contscappen* den actis bijgevoocht, laetende parthij advers* open ondertusscen bij 
te brengen ’t geene sij moegen willen. 
Ex* adverso. Doctor Theben protesteert de servando ordinario judicii ordine114, en datt geen dagh van 
collatie* moege aengestelt worden, nisi* copia prius habita ende naerdat de selve behoorlick sall sijn 
gedebatteert, willende sich over het versoeck van de exhibitie* des inventaris naerder bij sijn principael* 
vernemen laeten, daerop sich alle middelen rechtens reserverende. 
Ex* adverso. Seijt dat met deserzijts liberale* praesentatie geen lantrecht wort geinterverteert*, verbleef 
derhalven bij sijn vooriges met expressen* eysch van costen. 
Ex* adverso priora*, allegatis* in* contrarium non obstantibus115. 

 
Erscenen Johannes Wolff, volmachtiger van leutenant Stump als momber van de naegelaetene kinderen van 
wijlen Ter Woort ende de erfgenaemen van zalliger Peter Cloeck, wil sijne naerdere declaratie van 
geresererende* naekosten, soo tot dato van tegenbediende sub* spe concordiae is opgeholden # tegen den 
obercommissaris Gronewolt # geexhibeert* hebben, versocht datt de selve aen sijn edele 
 
{folio 110 verso} 
of sijn volmachtiger doctor Theben ad* diminuendum si* velit moege geinsinueert* hebben. 
Obtinuit*. 
 
(in de marge: F116)       
Ex* adverso doctor Hengel dat met yegendeels* dictamen* geen inventaris wort overgegeven gelijck den 
heer drost* hadde geordineert: Aengaende het beroepen op de kinderen is geenes beantwoordens weerdich, 
vermitz volmachtiger principael* in sijn qualiteit alleen bevoecht is staet en inventaris ‘t eijscen ofscoon de 
ander kinder tevreden sijn of niet. 
Ex* adverso Theben praevia* generali* contradictione priora*. 
Ex* adverso protesteert van costen, hinder ende scaede, soo volmachtigers principael* hyrdoor comt te lijden, 
versoeckende datt een edele gerichte naerder believen moege ten aensien van de immobile* goederen de 
deylonge ende lottinge* ’t ordineeren* volgens hoeves brieven ende dewijl* inventaris gelick ordineert* was 
van de gerede* goederen op heden niet is bijgebracht, soo versochte volmachtiger principael* tot dien eynden 
juramentum* in* litem ’t moegen admitteren*. 
                                                   
113 in de marge staat hier een ‘F’, en in de tekst ook. Wellicht slaat dit op de ‘F’ op folio 110 verso. 
114 dat de gewone gerechtelijke volgorde in acht genomen moet worden 
115 als voren, voor zover de bewijzen van het tegendeel niet in de weg staan 
116 waarschijnlijk moet deze insertie op de plaats van de ‘F’ op 109 verso worden geplaatst. 
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Ex* adverso doctor Theben priora*, seggende in* eventum jurisdictionem* curiae* provincialis over deese 
poinct niet gefundeert ’t sijn. 
Ex* adverso seit het hof het lantrecht niet heeft gepraejudicieert*, blijft derhalvens bij sijn vooriges. 
 
{folio 111 recto} 
Ex* adverso doctor Theben, salvis* quibuscunque, priora*. 

 
Doctor Hengel, volmachtiger van Enneken Bruens, versocht datt geproclameerde* Jan Notteboom op 
huiden* sijn beter recht moghe inbrengen, sonsten* der aenspraecken* in* contumaciam vellich* moge 
verclaert worden. 
Non* comparuit. 

 
Doctor Hengel, volmachtiger van Henderick Boelant repeteert tegens Peter Evers alle contumaciale* 
bedingen ende iterative* gesinnen* van handelonghe, versoeckende nu meer dach van collatie* magh worden 
gepraefigeert*. 
Ex* adverso doctor Theben, volmachtiger van Peter Evers, praesenteert habita* copia ’t dienen nae behooren. 

 
Doctor Hengel, volmachtiger van Johannis Sartoris, doet cracht gerichtlicken deurgaenden verwinns* 
aenpeynden* aen de gerede* goederen van Godefried Frederick van Basten voor de somma van ……. gulden 
cum* interesse a* tempore morae, versoeckende datt hem de wette* daer van gedaen worde. 
Doctor Hengel nomine* proprio versocht, alsoo den dagh van collatie* op versoeck van parthij advers*, maer 
vruchteloos is worden gedilayert*, neuwe terminus* ad collationandum moge aengestelt worden. 
Terminus* à dato over twee monat. 
 
{folio 111 verso} 
Mercury* 6e july 1664    
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Derck Brethouwer, Erick Everts. 
 
Doctor Theben volmachtiger van sijn vorstlijcke genade d’ heer Carel Diterich Otto prince zu Salm repeteert 
# mondelijck alhier in plaets van den schriftelijcken inbedongen reces* # in saecken tegens die respective 
graeff en vrijheren van Vehlen in* puncto van den vijffjarigen achterstant van rente retro* quaecunque* acta 
in* passibus utilibus ende submitterende* voor als noch daer over tot erkentenis van onpartijdige 
rechtsgeleerden met eernstich versoeck, dat d’ acta pro* ut jacent mogen geconscribeertt* ende ad* 
impertiales praevia* collatione moge geablegeert* worden, soo ende als nae landtrechte behoortt, sin* secus, 
fiat ende deses onangesien ter contrarie in ’t een ofte ander mochte gedecreteert worden, wol volmachtiger 
alle voorige geinterponeerde* ampele protesten inhaererende* mits desen wel uitdruckelijck over notoire* 
nulliteit*, partialiteit ende beswaer tegens landtrechte geprotesteert hebben, sullende genootsaeckt worden 
dienthalven in sulcken val* te doleren* daer en soo sulckx behoort. 
Ex* officio doctor Roller naemens d’ heeren graeven ende vrijheren van Vehlen, laetende jegendeels* 
protesten, waermede het protocol tot verdryt is bekladdet, bij notoire* frivoliteit ende onweerde be- 
 
{folio 112 recto} 
rusten, om kort te maecken. Persisteert* gelijckvals* bij gedaene ende menichvoldige submissie*, ende 
versoeckt quam* diligentissime conscriptie* van acten, teneinde over die kosten geduirende dit  incident* 
gevallen, naer behooren moge erkent* worden, hoewel alreets hetselve poinct voor desen an den 
Wenterswijckschen gerichte afgedaen ende volmachtiger van sijn vorstelijcke genade in* omnes expensas is 
gecondemneert*, vermogens* sententie* waer toe men sich doet refereren*, maer dewijl* bovens die 
verbintenis van seecker capitael in actis bekent, oock die juratoire* cautie* desersijts verscheiden sufficiante 
borgen sijn gestelt, niet ex* necessitate, maer ex* superfluo, soo versoeckt men dat die distractie*, dewelcke 
bij verscheiden sententien* soo in* rem judicatam sijn geloopen, is gedecreteertt*, onvermindert het punct 
van kosten, moge angestelt worden, afwachtende* ten dien fine* decretum, et termini* praefixionem*. 
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Ex* officio doctor Theben, persisteerde* bij sijn afgeholden reces*, ende wol voor als noch jegendeels* 
contumacie* in* non ablegando acta geaccuseert* hebben, met expressen* protest van die contumaciaele* 
kosten bij die tegenparthij eenige jaeren gecauseert*, volgens die retro* acten, quo* relatio, konnende geen 
distractie* gedecerneert* worden, ten sij dat over die handelingen ende voorgevallene incidenten* ten beiden 
sijden soo van cautie* als andere strijdige 
 
{folio 112 verso} 
puncten met raet van onpartijdige rechtsgeleerden alvoorens erkant* sij naer behooren, hebbende die 
sententie* tot Wenterswijck in* puncto liquidationis gevallen, propter* rationum disparitatem met dese 
saecke geen gemeenschap, protesterende oversulckx dat bij een edele gerichte over die ’t ontidige versochte 
distractie* niet moge gedecreteert ende voorgenoomen worden als met kennis van onpartijdige 
rechtsgeleerden en submitterende* sunsten* over dit incident* tot kennis van onpartijdigen. 
Ex* officio doctor Roller versochte dat naer conscriptie* van acten, die mits desen alnoch* wort versocht an 
d’ afseindinge niet sal mancqueren dat oock onnodich over die distractie* nu vonnis ofte onpartijdich recht te 
verwachten, dewijl* op die goederen Wensinck, Ovinck ende Teubenstede alreets bij onpartijdich recht voor 
meer als 10 jaer is toegestaen, sijnde allen malitieuselijck* van dach tot dach opgeholden onder praetext van 
niet genoechsaeme cautie* die meer als thien dubbelt anvanckelijck was gestelt ende gelet, dat nu noch tot 
wechneminge van allen swijmel ende onnodigen ofte overtollige sorge op het  nieu drie alhier gesetene 
borgen sijn gestelt daer nochtans het punct van cautie* an ‘t Wenterswijckxe gerichte als frivool was voorbij 
gegaen, ende dan nu tusschen beiden in ’t minste geen  dispariteit* van schultvorderinge, maer dispariteit* 
van 
 
{folio 113 recto} 
jaeren spruitende die renthen uit een ende het selfde capitael als versochte rescriptum* distractionis 
antestellen in gevolge voorige sententien* van onpartijdigen ende gerichtsdecreten, die onder sodane ijdele 
protexten niet in* infinitum behoorden geprotraheert* ende illudeert* te worden. 
Ex* officio doctor Theben, met reserve van naeder debath op jegendeels* ongefundeerde reces*, verbleeff bij 
sijn interponeerde* protest dat in dese liquide* ende onstrijdige saecke, bestaende in verscheiden puncten 
ende quaestieuse* incidenten*, niet moge gedaen worden als met kennis van onpartijdige rechtsgeleerden, 
versoeckende dat den landtschrijver moge anbevoolen worden d’ acten te conscriberen* ten* fine van 
ablegatie*. 
Ex* officio Roller priora*, ende dewijl* voor desen dach van distractie* angestelt, versochte noch als voor 
rescriptum* et novum* terminum, laetende die kosten retardatae executionis seu* processus117, gelijck ex* 
officio versocht, tot kennis van onpartijdigen. 
Ex* officio Theben, segte ‘t voorgaende decreet tegens notoiren* landtrechten passeert te sijn, en dat oock 
volmachtiger genoechsaeme protesten daer tegens gedaen heeft, die selve alnoch* inhaererende*, cum* 
protestatione als vooren. 
Ex* officio doctor Roller, dat voorhenen sententie* gegeven bij onpartijdigen, ende sich 
 
{folio 113 verso} 
het gerichte daer mede in haer decreet geconformeert, waervan paritie* versocht ende ten gevolge van dien 
novus terminus salva ut dictum decisione impartiali super expensis retardatae executionis118. 
Ex* officio Theben protesteert dat terminus* distrahendi niet ende moge gestelt worden als met kennis van 
onpartijdigen stellende dit incident* tot erkentenis van dieselve sijnde vorders* die tegenparthij naer rechte 
schuldich expensas* processus*, van eenige jaeren herwerts propter* notoriam* contumaciam* in* non 
ablegando acta en sunsten* om andere redenen in voorigen actis verhaelt te draegen ende op sich te neemen 
daer over mede gelijck kan gesententieert* worden. 
Similiter* de anno 1644 ende 1645. 
 

                                                   
117 van de vertraagde uitvoering of van de processtukken 
118 een nieuwe datum, met voorbehoud, zoals gezegd, van de beslissing van een onpartijdige betreffende de 
kosten van de vertraagde uitvoering. 
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’t Gerichte stelt dach van distractie in* utraque causa tegens den 27e septembris 1664 mits dat hiervan sal 
worden gedaen insinuatie*. 
 
(in de marge: Beeltjen Rallen contra die gasthuismeesters tot Boeckholt) 
Doctor Theben volmachtiger van de gasthuismeysters tot Bocholt versochte noch in saecken tegens Bielken 
Rallen de geeysste cautie* nae lantrecht te praesteeren, cum* protestatione de expensis, praesenterende ea* 
debite praestita ’t handelen nae behooren. 
 
{folio 114 recto} 
Ex* adverso doctor Weddinck  volmachtiger van Bijelken119 Rallen, alsoo parthij advers* dese saecke 
omtrent een half yaer opgeholden onder protest van geen copy gehatt ’t hebben ende naederhant met de 
exceptie* non praestitae cautionis ten voorscijn compt daer sij doch wel weeten dat de selve is een scamele 
persoon, de geen middelen of macht heeft om te pleyten, ende comparants* principalinne* een tijtlanck 
beddelegerich geweest sijnde, sich eyndelijck soo veer beswaert, dat de selve van Zutphen bis* hier 
gecoomen, soo sisteert* comparant* de selve om nae allen moegelicken angewendeten vlijt om fidejussore* 
cautie* ’t praesteren soo sij niet heeft connen machtich worden juratore* cautie te leisten* volgens versoeck 
ex* adverso gedaen pro litium expensis ac de non conveniendo alibi120 versoeckende de selve daertoe ’t 
admitteren*. 
Daerop erscenen Bieltjen Rallen, en heeft met lijflicken ede besworen dat sij nae allen angewendeten vlijt 
geen borge heeft connen becoomen, als mede het geene sij volgens sententie* wegens de costen an de 
gasthuismeysters soude moeten uutkeeren, nae haer vermoegen ’t willen voldoen, als oock de selve wegens 
dese saecke voor geen ander gerichte ’t willen convenieren*. 
 
Ex* adverso doctor Theben petit* copiam praestitae* juratoriae cautionis om met sijn principaelen* daer over 
naerder te communiceren, willende hoc* salvo een antwoort cum* annexis hebben inbedongen*, 
concluderende als daerbij. 
Ex* adverso doctor Weddinck volmachtiger van Bieltjen Rallen in* judicio praesent, seyt datt verweerders 
haer niet lange hooren op te holden, maer nae alle genoemene uutfluchten satisfactie* ’t geven.  
Ende alsoo ’t selve verweygert wort, soo versocht comparant* principalinne*, 
 
{folio 114 verso} 
sijnde gelijck geseyt een scamele wetwe*, dat haer in hac pia et priviligiata causa alimentum quod non patitur 
moram121 om Goedes wille moege recht gedaen worden. 
Ex* adverso doctor Theben praevia* generali* contradictione priora*. 
 
Doctor Theben volmachtiger van doctor Kelfken, hebbende voor desen in saecken tegens Hindrick van 
Basten op versceyden tijden soo judicialiter als extrajudicialiter* copiam gesonden, maer tot dato noch niet 
ontfangen, wol expresselick* geprotesteert hebben, dat terminus* lantrechtens niet sall coomen te loopen als 
à* die habitae copiae, praesenterende nae ontfanck van copie te doen als lantrechtens. 
Ex* adverso doctor Roller seyt dat parthij advers* soo lange geen purge* gedaen geen copy magh gestadet 
worden, soo weynich als Derck te Villeken selfs, de welcke ten vollen is gecontumaceert*, in voegen niet 
anders als over dit intendit* recht can gedaen worden, versoeckende tot dien fine* conscriptionem* actorum 
ende dagh van collatie* aen ’t stellen. 
Ex* adverso doctor Theben sonder contumacie* gestant ’t doen priora*. 
Ex* adverso doctor Roller refereert sich ad acta ende blijft bij sijn gedaene submissie*. 
Ex* adverso doctor Theben reserveert sich in contrary alle middelen van defensie.   
  
(in de marge: Kerckmeesters tot Aelten contra Henrick ten Broeck) 

                                                   
119 hierboven staat in ander handschrift: Beeltjen 
120 voor de gerechtskosten en het niet elders een proces te starten 
121 in deze vrome en bevoorrechte zaak, onderhoud, hetgeen geen uitstel duldt 
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Doctor Theben volmachtiger van Henrick ten Broecke, versocht van de kerckmeysters tot Aelten handelonge, 
sin* secus.         

Ex* adverso doctor Roller volmachtiger van de kerckmeysters tot Aelten wil sijn noettruft* hebben 
inbedongen*. 
 
{folio 115 recto} 
Ex* adverso doctor Theben petit* copiam. 
 
(in de marge: Welpshoff cum suis contra viduam ten Borninckhave) 
Doctor Hengel volmachtiger van de wedwe* wijlen  Berent sculte toe Borninckhoff, inhaereert* tegens 
Welpshoff ende consorten sijne voor deese gedaene submissie* ende iterative* gesinnen* van een dach van 
collatie* aen te stellen, sin* secus soo parthij advers* hyrtoe niet verstaen mochte, stelde dit incident* tot 
decisie* van onparthijdigen. 
Ex* adverso doctor Roller, alsoo hij aldereerst voor twe daegen of dry copie ontfangen, waer bij versceyden 
nova* facta worde gestelt, de welcke umbragie* soude connen maecken ten sij worde gedient van bericht, als 
wol comparant* recessum* submissivum hebben inbedongen*, ende daermede de saecke in* dei nomine 
gesubmitteert* holden. 
Ex* adverso doctor Hengel, refereert sich op den claren text lantrechtens, ’t welcke dicteert datt met 
triplicque* ende quadruplyck* naeckt ende bloot moet submitteert* worden, ’t welck in desen gesciet sijnde, 
is men parthij advers* geen wijder* handelonge gestendich, ’t meer dewijl* oock bij replyck* noch 
duplicque* geen bewijs gevoocht is, ende indien parthij advers* tegens het notoire* lantrecht, ’t welck een 
norma* et cynosura procedendi is, mochte vermeynen berechticht ’t sijn, wijders* ’t scrijven stelde desen 
casum* alleen tot decisie* van onparthijdigen. 
Ex* adverso doctor Roller, dat het lantrecht is ‘t verstaen in* cas wanneer geen neuwe facta* of facti species* 
of yet anders, het welcke can dienen tot immutatie* van saecke wort bijgebracht 
 
{folio 115 verso} 
ende anders niet, invoegen allhyr worden van parthij advers* eenige woorden van ‘t maegesceyt* 
aengetoegen, dewelcke in* tali sensu niet en sijn ’t vinden, immers niet bij de copy soo comparant* in handen 
is gecoomen, mitzdien noetsaeckelick het bericht staet ’t admitteeren*, gelijck men dan oock beloeft tot geen 
anderen eynde ’t sullen dienen als op sulcke of dyrgelicke neuwicheden oock niet wijtloopich maer bij een 
scryftlick in plaetz van montlick reces*, soo alhyr bij deesen wort inbedongen, concluderende als daerbij. 
Ex* adverso doctor Hengel seyt dat het lantrecht stricti* juris is ende over den teneur van dien welcke in 
desen heel claer is ten eynde datt limites* et fines disputationum moegen sijn niet can worden geinterpreteert, 
hebbende volmachtiger geen neuw facti* speciem* ofte bewijs bijgebracht, sijnde de saecke genoch 
geinstrueert om ten principalen* daerop te oordeelen ende soo yegendeel* vermeint enich woort wel of 
qualick tot het maegsceyt* bij quadruplycque* aengetoegen ’t sijn, daerop connen aenstaen de heeren 
advisoers het originele maeghsceyt* de actis authentie bijgevoogt in orbis et singulis122 naer believen 
examineren sijnde parthij advers* voor als noch geen wijder* handelongh gestendich, submitterende* dit 
incident* alsmede de principale saecke tot decisie van onparthijdigen, met versoock dat tot dien eynde 
d’acten conscribeert* ende dach van collatie* moege aengestelt worden. 
Ex* adverso doctor Roller quod nulla regula tam for- 
 
{folio 116 recto} 
ma quam non patiatur suas exceptiones123, het is soo dat met quadruplicque* naeckt en bloot moet 
geconcludeert worden, maer een gedaechde houdende de een offte d’ ander scermslagh* tot op het laeste 
scrijvens sonder daervan te mentioneren* in sijn voorige matery om dan de heren referenten de welcke niet 
soo seer als de advocaeten van de saecke circa* facti speciem bunnen geinformeert, soo moet tot 
vermeydinge van confusie nootsaeckelick scryftlick ofte ten weynichsten montlick bericht worden 
geadmitteert*, waer toe allhyr het voorseyde reces* is inbedongen*, daerbij oock wort gepersisteert*. 

                                                   
122 ? in de kring of afzonderlijk 
123 dat geen enkele regel zo’n vorm heeft, dat daarop geen uitzonderingen geduld worden 
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Ex* adverso seyt bij quadruplicque* nae rechten te moeten scrijven ’t geene belieft, sijnde niet in den wille 
van den impetranten* eenen circulum* ’t maecken, hoe ende wat de gedaechden sullen scrijven, stelts 
derhalven noch als voor. 
Ex* adverso doctor Roller, stelt gelijckvals mitz dat het inbedongene* reces*, waer bij de noviteiten wort 
beweesen, den actis worden bijgevoegt. 
Ex* adverso, seyt alhyr praeliminariter* of het inbedongene* reces* den actis sall bijgevoogt worden als niet, 
wort over nu soo wel can worden geoordeelt als wan* het reces* bereitz* daerbij was, dewijl* verweerdersce 
doch contendeert* tot rejectie* ende weet oock van geene noviteiten, overmitz het maeghsceyt* claer is, ’t 
welck het factum* geeft ex* quo oritur jus, stelts daerom noch als vooren. 
 
{folio 116 verso} 
Ex* adverso doctor Roller dat onpraeluminariter* over het stuck van rejectie* ‘t oordeelen moet 
geadmitteert* worden de aenwijsinge van de noviteiten, consequentlick* het reces* tot sulcken eynde 
inbedongen*, ’t meer dewijl* gelick boovens geseyt uyt het maegsceyt* enige woorden worden aengetoegen 
welcke bij de copie niet en sijn ’t vinden, oock bij duplicque* in sulcken sin noyt geallegeert*, daerom het 
bericht des toe min af te sinden, als mede om andere reden bij hetselve recess* te sien. 
Ex* adverso doctor Hengel seit het proces nae lantrechte volscreven te sijn, submitteert* voor als noch 
praevia* generali* contradictione ’t geen parthij advers* heeft gedicteert ofte de noviteiten moegen 
aengewesen worden ofte niet dat is, of yet meer bij den acten sall gevoegt worden, sijnde de saecke 
genoechsaem in jure* et facte beyderzijts gedisputeert, is oock geen wijder* dispuet noodich over een dit off 
datt woort, wan* het qualick in quadruplicque* waer geposeert, als doch neen soo sullen aenstaende heer 
referenten in comparitie* van dien het maegsceyt* tegens de quadruplique*, konnen examineren. 
Ex* adverso doctor Roller dat dit incident* allereerst gemoveert* sijnde moet lijden suas* oppositiones ende 
aenwijsingen van reden, bevoorens de referenten over de wettlickheit sullen connen oordeelen, sijnde niet 
genoech het maeghsceyt* nae te sien, maer moet eerst parthij over de woerden naederhant in quaestie 
getrokken behoort de originelen met de 
 
{folio 117 recto} 
copien geconfereert et sic* auditis partibus geoordeelt worden wat recht is. 
Ex* adverso. Sonder nochtans van sijn voorige dictamen aftewijcken, versocht  nochmaels terminum* 
collationandi, connende ad interim lijden, datt de originele ende copien met den anderen gecollationeert* 
worden, ende indien als dan een eensich* jota anders in ’t prothocoll als in de autentique copy geposeert ’t 
sijn. 
’t Selve can per* dextram secretarii verandert worden. 
Ex* adverso doctor Roller, seyt niet ’t weeten of ter anders in de copy als origineel yet moege gestelt sijn, 
maer datt het maeghsceyt* bij parthij advers* of enige woorden van dien abusivelick worden aengetoegen, 
waer over hij in swimel raeckende noodich vint te dienen van bericht, praesenterende naer collatie* van 
stucken soo noodich montlick ’t submitteren*, ondertussen in* cas van contradictie* persisterende* bij sijn 
inbedongene* reces*. 
Ex* adverso, seyt yegendeels* dictamen* tot geenen anderen eynde ’t strecken gelijk ex* ante dictatis 
blijckelick als deese saecke sub* hoc vel illo colore op te holden, ‘t welck mede blijckelick uut deserzijtz in ‘t 
vorige reces* gedaene praesentatie, verblijft derhalven noch als voor bij sijne gedaene submissie*, als duerde 
het oock noch 10 gerichtzdaegen, protesteerde ad interim van opentholt ende costen. 
 
{folio 117 verso} 
Ex* adverso doctor Roller priora* en latet daerbij voor dit pass bewenden*, amore* brevitatis. 
Ex* adverso similiter* priora*, versochte noch als voor dagh van collatie*. 

 
Doctor Roller volmachtiger van sculte Jan Borninckhoff gesint* van de wetwe Hendersken Sonderloe 
behoorlicke handelonge. 
Ex* adverso doctor Hengel praesenteert habita* copia ’t dienen nae behooren. 
 
(in de marge: Welpshoff contra Eppinck in causa injuriae) 
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Doctor Roller, volmachtiger van Welpshoff repeteert sijn naestledene* tegens Willem Eppingk afgeholdene 
reces mitzgaeders d’ overgegevene replycque* cum annexis ende dewijl* de geciteerde* getuigen Hendrick 
Janknecht, Berent Scaers ende Berent Huininck naer datse lange tijt tegens het geven van contscap hadden 
geopponeert*, invoegen oock over hetselve poinct op gisteren dagh van afsendinghe was aengestelt sich nu 
tot de depositie* praesenteeren sonder nochtans hetselve in effect af te leggen d’ wijl in allen gevall oock d’ 
kosten ende scaede daerdoor veroorsaeckt moeten refundeert* worden, versochte tegens deselve denunciatie* 
tegens morgen vroegh om 8 uyren om ’t sien dat hetselve different* daerover gereesen in* forma sall worden 
afgescickt* tensij worde gegeven satisfactie* soo in ’t eene als in ’t andere. 
Ex* adverso doctor Hengel volmachtiger van Willem Eppinck repeteert sijne voorige afgeholdene recessen*, 
daerbij omni* meliori modo persisterende*. 
Ex* adverso bat* denunciationem* 2 testes* terminus* tegens aenstaenden dinxdach den 12 july. 

       
{folio 118 recto} 
Doctor Roller nomine* proprio, repeteert tegens den frijheere van Diepenbroeck, heere tot der Empel sijn 
voor desen afgeholdene contumaciale* recessen* ende dewijll* men wort bericht dat ex* post sekere 
diminutie* soude ingescoven sijn, wol voor eerst protessteert hebben van costen, in* eventum versoeckende 
copy of visie* om daerop ’t doen nae behooren, ende om cortheit halven bedinght* sijn nootrufft* mitz desen 
in, praesenterende sonsten* de rekenunghe nae rechte te beduiren*, gelijck oock wort inbedongen* sententie* 
tussen de weduwe Bourman ende den frijheer van Vhelen gevallen, waerbij Bourman als een bloet procuruer 
des daeges offte pro* termino 2 gulden, ende sulckes in elcke saecke in ’t besonder bij ordel ende sententie* 
van de eerste ende twede instantie is geadjudiceert*, niet tegenstaende bij hem in elf terminen niet als een 
bloet uutstel was versocht, uutwijsens rekenunghe soo ten darden mede wort inbedongen*, versoeckende 
ondertussen conscriptionem* actorum, ende dienvolgens gelijck in diergelicke gewoontlick dagh van 
ablegatie* aen te stellen. 
’t Gerichte stelt dagh op woensdach den 13 july. 
 
{folio 118 verso} 
(in de marge: Drupper contra Her Arentz 
Doctor Hengel volmachtiger van Hendrick Arentsen tegens Wilhelm Drupper, versochte nochmaels een edele  
gerichte believen moge dach van collatie* an te stellen. 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger van meister Wilhelm Drupper, contradiceerde* jegendeels* 
quaduplycque* per* generalia, als in mere impertinentiis bestaende, versochte conscriptionem* actorum ende 
gelijckvals diem* collationandi et ablegandi* acta an te stellen. 
 
(in de marge: Seinhorst contra Eeckinck) 
Doctor Hengel volmachtiger van Berent Seinhorst versochte nochmaels van Teube Eeckinck handelinge, sin* 
secus, protesteerde van oppentholt ende kosten. 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger van Essele Eeckinck qualitate qua praesenteerde habita* copia te 
dienen nae behooren. 
 
(in de marge: Weduwe en erfgenaemen Grootenhuis contra Wilhelm Hoopman)  
Doctor Hengel volmachtiger van den heer ter Empel intervenient* voor Hoopman, seit van der weduwe 
Grootenhuis laeste schriftuir voor 4 daegen aldereerst copiam ontfangen ’t hebben, praesenteerde demnechst* 
naer landtrechte wederom te dienen. 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger van die weduwe ende erfgenaemen Grootenhuis, protesteerde van 
kosten ende oppentholt. 
 
(in de marge: Heer ter Empel contra die weduwe en erfgenaemen van zalliger voocht Grootenhuis en 
consorten) 
Doctor Hengel volmachtiger van den heer van der Empel, gesint* nochmaels van die weduwe Grootenhuis 
ende consorten behoorlijcke submissie* en dach van collatie*, sin* secus, protesteert van oppentholt ende 
kosten. 
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{folio 119 recto} 
Ex* officio doctor Theben, volmachtiger van die weduwe en erfgenaemen Grootenhuis, praesenteert habita* 
copia te dienen naer behooren. 

 
Doctor Hengel, volmachtiger van den pastore Loddero, overgaff vel* quasi tegens Hermen Hesselinck sijne 
naestleden* gerichtsdach inbedongene* anspraeck*, concludeerde als daerbij. 
Ex* officio doctor Theben, volmachtiger van Hermen Hesselinck, petit* van d’ inbedongene* anspraeck* 
copie, salvis* quibuscunque. 
 
(in de marge: Doinck contra Velthorst) 
Doctor Hengel, volmachtiger van Hendrick Doeinck, verstaende dat Lotte Velthorst voor weinich daegen ter 
laeter tijt sijn quaduplycque* heeft bijgebracht, waervan of wel volmachtiger gen copie ofte visie* in ’t 
gerinchste genooten, wol nochtans daertegens in* quantum generalem* contradictionem hebben gedaen, 
sijnde onnodich wijders* daer op te schrijven, dewijl* in retroactis* genoech angewesen is, dat tegenparthij 
het fundament van die praetense* transactie naer inhout van dien, gelijck sij doch naer rechten daertoe sijn 
verplicht, niet hebben bewesen brederen inholts der retroacten*, quo* relatio, versoeckt daerom dach van 
collatie* moge worden angestelt, verblijvende bij sijne  ’t eindens anspraeck* genoomene conclusie, met 
expressen* eisch van kosten. 
Ex* officio doctor Theben, volmachtiger van d’ intervenienten* Henrick Hietbrinck ende consorten, 
refererende sich ter 
 
{folio 119 verso} 
contrarie* ad* retroacta ende ’t overleide contract versochte similiter* diem* collationandi an te stellen. 

 
Jovis* 7e july 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts 
 
Erschenen Berent Hermelinck ende bekande oprechter deuchlijcker schult schuldich te sijn an Wilhelm 
Warners die somma van drie rijxdaler, belaevende die selve tegens anstaende Jacobi* praecise ende 
onfeilbaer te betaelen, onder verbant* van sijn persoon ende goederen dieselve ter parater* ende reele 
executie submitterende*. 

 
Jovis* 7e july 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Rotger Poelhuis, Lambert Trae. 

 
Doctor Hengel volmachtiger van Willem Raesvelt ende Johan Wesselinck repeteren tegens Marie ten Broeck 
overgegevene scryftelicke aenspraeck*, versoeken dat gemelte Marie geassisteert met Aelbert haere man 
ende momber, vermoege* relation Jan ter Pelwick op huiden* daertoe expresse* beyde geciteert* haer ’t 
bevoorens gerichtelick overgegeven inventaris, ’t welck mede realiter van den heer lantscrijver tot dien eynde 
 
{folio 120 recto} 
mede is hyr gebracht met solemnelen* eden sall hebben ’t bestedigen* bij ontstenteniss van dien, 
contenteerde* tot proclama*.  
Ex* adverso doctor Theben, volmachtiger van Marie ten Broeck, versochte # van yegendells* aenspraeck* 
copy # om daerop te doen nae lantrechte, vorders* aengaende yegendeels* geexhibeerde* scryftelick 
aenspraeck*, wol een antwoort cum* annexis hebben inbedongen*, concluderende als daer bij. 
Ex* adverso, versochte nochmaels van de geciteerde* parthij solemnele* bestedigongh* als lantrechtens, sin* 
secus, contendeerde* als voorens, moetende geciteerde* parthien in allen gevalle vroe ofte laete haer 
inventaris beedigen, bij verweygeringe van dien inbedinght* volmachtiger een intendit* cum* annexis. 
Ex* adverso doctor Theben, verbleef bij sijn antwoort, sullende den lantrecht genoech gedaen worden, 
derhalven protesterende van vordere* onnoedige exhibitie* van intendit* ende kosten van dien. 
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Ex* adverso protesteert van opentholt ende kosten. 
Ex* adverso doctor Theben, priora*. 

 
Geesken ten Elsen, geassisteert met Rotger Poelhuis, gesint* van Jan Boenen op junghst* begangene 
contumacie* sijn beter recht in te brengen, bat* sunsten* den selven inholts* der aenspraecke* velligh* te 
verclaeren. 
Non* comparuit. 
 
{folio 120 verso} 
Doctor Hengel volmachtiger van Jan Craenen versocht nochmaels van Jan Wanners overgegevene 
exceptionscryft*, gelick ook extrajudicialiter* meermalen bij scryftelicke memory gesonnen* is, op ’t 
spoedichste copy, qua* habita praesenterende den eersten dagh naer behooren daer op ’t dienen. 

 
Doctor Hengel volmachtiger van den vaenderich Sibrant Jouersma, repeteert tegens jonker Joost Hendrick 
van Asbeeck zu Draevenhorst vermoege* relation Jan ter Pelwicks geexequeerde* scryftelicke citatie* ende 
overgaf demneghst* tegens gemelten jonker Asbeeck een aenspraeck* in scriptis, concludeerde als daerbij 
ende afwachtet* des heer gedaegden erscinisse, bat* sonsten* tegens denselven in wachten* en waeren ’t 
erkennen. 
Ex* adverso doctor Weddinck volmachtiger van jonker Joost Hendrick van Asbeck tot Dravenhorst salvis* 
quibuscunque, bat* der aenspraecken* afscrift. 

 
Doctor Weddinck volmachtiger van Jan Saedeler in saecken tegens Jan Giessinck ende Jan Warners in 
Meddehoe, repeteert nochmaels alle voorgaende dynstelicke handelonge met versoeck dat deselve nu 
eyndelick pro conclusa op en aen moge genoemen worden, alsmede datt het comparants* principaelen* 
huisvrouw tot den gepraesenteerden eet magh geadmitteirt* worden, ad* juramentum quatenus* opus. 
Ex* adverso doctor Theben volmachtiger van Jan Giessinck ende Jan Warners in Meddehoe, praesenteert 
habita* copia van yegendeels* ingebrachte scryftuer ’t dienen nae lantrechte met protest 
 
{folio 121 recto} 
dat immiddels in* puncto praefensi* juramenti niet moege gedaen worden als met kenniss van onparthijdige 
rechtsgeleerden, protesterende sunst* de* nullitate. 

 
Aelbert Micharus repeteert tegens Berent Plante de naestledene* gedaene aenspraecke* ende afwachtet* 
daerop ’t antwoorden, sin* secus, den selven inholts* der aenspraecke* velligh* te verclaeren ende 
proclama* ’t decerneren*. 
Proclamatus* non* comparuit. 

 
Alef Alers contra Warner Grevinck pro* secundo. 

 
Doctor Hengel volmachtiger van de voorstaenders der armen tot Wenterswijck, verstaende datt Willem 
Walien naestledenen* gerichte op seecker huisken binnen Wenterswijck staende praetenselick* 
aenpeindonge* hebbe gedaen voor een restoir van sekere penningen, soo gemelte Walien praetendeert* van 
de wetwe* van zalliger Jacob Willinck, ’t welck huisken den armen gerichtelick cedeert* is ende 
opgedraegen, wilden derhalven volmachtiger princpaelen* voorgemelte wetwe* nopende de peindonge* an ’t 
huis intervenieren*, doende mitz desen gerichtelicke pantkieronge* met reserve van wijder* beneficien* 
privilegien als rechtens. 
Ex* adverso doctor Weddinck, volmachtiger van Willem Walien, seyt dat doctor Hengel sijne principaelen* 
moet naemhaftich* maecken ende daervan genoechsaeme volmacht bijbrengen, ende dat hij bis* daeran niet 
can noch magh gehoort worden. 
 
{folio 121 verso} 
ende datt oversulckes ’t geene soo passeert voor nul ende van geender weerder ’t achten sijn ende verblijft 
oversulx bij sijne erholdene* ende geinsinueerde* wette*, addendo* dat in allen gevalle de weduwe van 
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zalliger Jacob Willinck als in contumaeciam* verwonnen sijnde noch ymant haerent wegen in oppositie can 
treden nisi* refusis prius* expensis. 
Ex* adverso doctor Hengel praesenteert ten naesten* genoechsaeme volmacht van domini pastore ende 
diaconis bij te brengen daervoor caverende* connende het praetense* verwin* den intervenienten* als tertijs* 
niet praejudiceren* of sijnde deselven tot geene refusie* van kosten nae rechten adstringibel* vermitz sij niet 
in* lite geweest maer nu alleen pro* suo interesse intervenieren* waer in sij oock nae rechten ende 
lantrechten praesertim cum sit privilegiata causa124 moeten worden gehoort, persisterende* bij sijne gedaene 
pantkieronge*. 
 
Ex* adverso doctor Weddinck volmachtiger van Willem Walien in* judicio praesent, seyt dat de volmacht 
volgens lantrecht bij de eerste comparitie* moet bijgebracht worden, persisteert* oversulx bij sijne gedaene 
protest daerbij voegende all dewijl* uut de naem van de pastoor ende diaconen gesproecken wort dat 
comparants* principael* voor desen gepraesenteert de 100 dallers mitz dat sij hem het 
 
{folio 122 recto} 
huisken souden laeten volgen ’t voldoen, of dat haer edele hem sijn scult, als gerichtlick bevesstichet sijnde, 
souden betaelen ende dat hij als dan als een recht wilde cederen*, ende overgeven ende daerbeneffens noch 
50 gulden aen den armen vereeren # gelijck hij als noch mitz deesen willich ende eerbiedich is # ende 
protesteert oversulckes nochmaels wel expresselick* van noedeloese kosten ende openholt. 
Ex* adverso doctor Hengel contradictis* contradicendis per* generalia, cavierde* de* rato aengaende de 
volmacht ende ‘t geene van wederzijden wort geallegeert* van 100 daller ende 50 gulden is altioris* 
indaginis ende sal men bij progres van saecken naerder daerop weeten ’t antwoorden, sullende gelijck 
lantrechtens tussen peindonge* ende pantkieronge* moeten worden erkant. 
Ex* adverso priora*. 
 
(in de marge: Dunnewijck ofte Woestenesch contra Henrick Gellinck) 
Doctor Hengel, volmachtiger van Berent ter Dunnewijck, overmitz die naeslede* gerichtsdach, versochte 
wette* ex* lege diffamari tegens Hendrick Gelkinck niet is verveerdiget ende geexploicteert*, soo versochte 
dat terminus*, welcke bij voorigen gerichtsdagh is aengestelt, ad* proponendam actionem moege worden 
prorogeert* ad* proximam juridicam, mitz de wette* verveerdiget worde. 
Obtinuit*. 
Abraham Peters relateert de wette* in absentie van Hendrick Gelkinck an sijn huisfrouw gelanckt* ’t hebben 
den 16 july 1664. 
 
{folio 122 verso} 
(in de marge: Erfgenaemen Beernicks contra die gildemeisters van Meddehoe) 
Tonnis Beerninck voor sich ende consorten, hebbende Berent Leuckinck  ende Geert Harbertz 
vermoege* relatie doen citeren* ad* reassumendum, overgaf in gevolgh van voorgaende acten vel* quasi 
recessum* in scriptis, praesenterende hetselve intra* paucos dies ad* manus secretarii in te leveren, 
concludeerde als daerbij ende versochte des gedaechden erscijnis, sin* secus. 
Ex* adverso doctor Theben volmachtiger van Berent Leuckinck ende Geert Harbertz, petit copiam recessus 
in scriptis salvis quibuscunque exceptionibus et jurium beneficiis de quibus expresse protestatur125. 

 
Fritz Rabelinck volmachtiger van Aert Coenen heeft de vermoege* relation des gesworenen Abraham 
Pietersen aen gepeindete* gerede* ende ongerede goederen van Jan Aelbertz voor de somma van 6 gulden 
goerden* huir sampt* scaede mit recht huden dato opgebaedet* ende daervan een wette* tegens gemelte 
Aelbertz gebeden. 
Obtinuit*. 
 

                                                   
124 vooral omdat het een bevoorrechte zaak is 
125 verzoekt een kopie van het schriftelijk pleidooi met voorbehoud van alle mogelijke verweren en 
voorrechten, van welke nadrukkelijk geprotesteert wordt. 
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{folio 123 recto} 
Fritz Rabelinck, volmachtiger van Arent Giessinck versocht tegens Joost Simmelt ende Hamerslagh, alsoo de 
saecke een tijtlanck stilgelegen, wette* van reassumptie* bij den edele gerichte aengestelt ’t moegen worden. 

 
Fritz Rabelinck, volmachtiger van sijn vaeder Gerrit Raebelinck, heeft vermeege* relation des gesworenen 
Abraham Pieters aengepeindete* gerede* ende ongerede goederen van Jan Aelbertz alias Fix voor 24 daller 
salvo* pacht sampt* scaeden mit recht huiden* dato opgebaedet* ende daervan een wette* tegens gemelten 
Aelbertz gebeden*. 
Obtinuit*. 

 
Fritz Rabelinck, volmachtiger van Willem ter Bruggen accepteert # op het gedaene arrest # van Moijses Hartz 
Joede aen de heer droste* ende richter gedaene hanttastlicke* beloften als dat hij tegens aenstaenden 
gerichtsdagh sijn huisfrouw will sisteren* om de voor desen van hem gedaene cautie* te ratificeren*, in 
wijderen* insisteert* alle sijne voer desen gedaene handelongen ende versoeck. 
Ex* adverso doctor Weddinck, volmachtiger van Moijses ende David, inhaereert* gelijckvals* prioribus*, 
salvis* interim quibuscunque, 
 
{folio 123 verso} 
Doctor Weddinck volmachtiger van Abraham Waelien, verstaen hebbende dat Jan Wanders een praetense* 
antwoort ingeschooven wol een reces* cum annexis hebben inbedongen* en daermede die saecke tot kennis 
gestelt hebben. 
Ex* officio Jan Warners petit*copie salvis* quibuscunque 

 
Idem voor Jan Waelien contra Jan Warners. 
Ex* officio Jan Warners petit* copie salvis* quibuscunque 

 
Jan Warners in saecken tegens Henrick ten Bengevoort, wol een declaratie van kosten hebben inbedongen* 
cum* annexis, versoeckende datt daervan an die tegenparthie copia ad* diminuendum quatenus* velit moge 
insinueert* worden. 
Obtinuit*. 

 
Similiter* Jan Warners contra Henrick Janknecht. 
Obtinuit*.  
 
(in de marge: Jonker Eerde contra Wessel ter Stege) 
Doctor Hengel volmachtiger van Wessel ter Stege, repeteert tegens jonker Adriaen van  Eerde ten 
Pleckenpoel retroacta, versoeckende nochmaels diem* collationandi. 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger jonker Adraen van Eerde ten Pleckenpoel, persisteerde* bij de 
retroacten*. 
 
(in de marge: Lambert Traa contra Giesinck) 
Lambert Trae overgaff tegens Arent     
 

{folio 124 recto} 
Giessinck, vermoge* relation van Abraham Peters geciteert*, een schriftelijcke anspraeck* concludeert als 
daerbij, versochte terminum* mundandi ad triduum*, ende des gedaechden comparitie*, sin* secus, 
proclama*. 
Ex* officio doctor Theben, volmachtiger van Arent Giessinck, petit* copiam, salvis* quibuscunque. 

 
Doctor Weddinck, volmachtiger van Hermen Wijmes, overgaff tegens Trijne Warnders huisvrou van Berent 
Onnekinck een schriftelijcke anspraeck, concludeert inholts ende versochte terminum* mundandi ad 
quatriduum* ende afwacht* des gedaechdens comparitie*, sin* secus, proclama*. 
Hierop erschenen  Berent Onnekinck, uit den naeme van sijn vrou, ende versochte copie. 
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Moses Joode in* judicio praesent, repeteert tegens Joost Simmelinck die impetreerde*, ende vermoge* relatie 
van Jan ter Pelckwijck geinsinueerde* wette* van sommatie* ende versochte in* conformite van dien met die 
distractie* van Helmerdinck ende die Hulsbroeck te vervaeren*, een dach van distractie* an te stellen, die 
biljetten te verveerdigen ende ’t affigeren* nae landtrechte. 
’t Gerichte stelt terminum* distractionis op ten 3e septembris 1664. 
 
{folio 124 verso} 
(in de marge: Vehlen contra Salm in puncto liquidationis) 
Doctor Theben volmachtiger van vorstlicke genade den heer prince van Salm contra die respectieve graeff 
ende vrijheren van Vehlen in* puncto liquidationis, inhaereerde* sijne protesten voordesen gedaen ende 
interponeert* et si* quid contra agatur petit* copiam salvis* quibuscunque, ende wol daer tegens 
schriftelijcken reces* hebben inbedongen*. 
Ex* officio doctor Roller volmachtiger van die respectieve graeff ende vrijheren van Vehlen, inhaererende* 
sijne wette* van reassumptie* voorts agnoscerende* die comparitie*, seidt dat dit punct van liquidatie* 
gedient hebbende an beidersijts is overgegeven staet van ygelijck sijn gevoelen, waerbij d’ heer prince van 
Salm an sijner sijde sustineert* in ’t wilde ofte gros dae moste gehoort worden eeniger jaeren rente voor 
geledenen schaede sonder dat die schaede ooit is bewesen ende alsoo men in facto verferende altoost 
schuldich is intentionem* te bewijsen, sijnde tot nochtoe in ’t gerinchste niet bijgebracht waerover voordesen 
tot versteck is gecontendeert*, soo verblijft comparant* bij sijne voorige protesten submitterende* tot 
erkentenis met bedinch dat dach van collatie* moge angestelt worden. 
Ex* officio Theben priora*. 
 
Doctor Theben volmachtiger van sijn 
 
{folio 125 recto} 
vorstelijcke genade den heer prince van Salm, contra die respectieve graeff ende vrijheren van Vehlen in* 
puncto declarationis, inhaereerde* retro actis*, et si quid in hoc puncto agatur, petit copiam salvis 
quibuscunque126. 

 
Ex* officio doctor Roller volmachtiger van die respectieve graeff ende vrijheren van Vehlen, agnosceert* op 
die gedaene wette* ad* reassumendum jegendeels* comparitie*, ende dewijl* die saecke al voor lanch 
geweest in* staet van wijsen, versochte conscriptionem* actorum ende dach van collatie* an te stellen. 
Ex* officio doctor Theben persisteerde* bij de voorige acten ende daerbij afgeholdene recessen*. 

 
Wilhelm Raesvelt als cessionaris* van doctor Cornelis Smits, overgaff vel* quasi tegens Jan Warners uit 
kracht van die op den ………… ……… an desen edele gerichte gepubliceerde sententie* seecker 
dessignatie* van kosten in* executivis gevallen, versoeckende die selve gemelte Jan Warners per copiam te 
laeten insinueren* ende daerbij terminum om te diminueren*, quatenus* velit, an te stellen. 
Obtinuit*, ende wordt terminus angestelt tegens den eersten gerichtsdach post* ferias. 
 
{folio 125 verso} 
Wilhelm Raesveldt hebbende op den naestleden* een 12e part der goederen Honesch ende Goerdeswerck 
sijnde Johan Warnders ende desselven huisvrou Geertruit Waelien met ontruiminge haers vaeders, onder 
anderen voor haer haereditaire* portie an ende toegevallen ende gerichtelijck pro* judicato luit* protocols 
verbonden (bij publycque subhastatie* an sich gebracht sulckx dat hij die vruchten, pachten ende opkompsten 
volgens notoiren* landtrechtens behoort te genieten, koomende averst* in ervaeringe, dat Geertien Stroobant, 
weduwe Waelien het gebruick van dien niet gedenckt te quiteren* maer hem comparant* (oock niet 
tegenstaende des heren drosten* bevel van maintenue* an den voocht ende ondervoochden tot Wenterswijck 
gegeven voornemens is onder praetext van ijdele detentie* het obstat* te holden soo doet comparant* om van 
sijn deuchdelijcke praetensie* niet gefrustreert te mogen worden, sich mitsdesen inleiden in het recht ende 

                                                   
126 en indien op dit punt iets gedaan zal worden, verzoekt copie, met alle mogelijke voorbehoud. 
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possessie van hett voorschreven 12 deel der goederen Honesch ende Goerdeswerck, alhier bij Wenterswijck 
in die dorpbourschap in haere kennelijcke limiten gelegen met versoeck dat hiervan die wette* an de gemelte 
weduwe Waelien per* extractum gedaen ende eventuelijck terminus* ad justificandum mach angestelt 
worden. 

 
Obtinuit* ende terminus* justificandi gestelt ad primam post ferias127. 
 
 
{folio 126 recto} 
Frits Raelinck nomine* proprio, heeft die vermogens* relations des geswooren Jan ter Pelckwijck 
angepeindete* gereden* en ongerede goederen van Arent Giessinck voor die somma van veertich guldens 
accordeert* verdient salaris, huiden* dato opgebaedet*, ende daervan die wette* tegen gemelte Giessinck 
gebeden* ende erholden*. 

 
Sabbati* 9e july 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts 

 
Doctor Hengel uit den naem van sijn  confrater doctor Weddinck, als volmachtiger van den heer rentmeester 
Huigens, gaff ´t erkennen, hoe dat nu tot verscheiden mael distractie* der goederen van Jan Aelberts voor 
achterstendige pacht sij angestelt ende dat hij ’t elckens onder belofte van betaelinge, uitstel ende 
opruckinge* versocht heeft, sonder dat dan noch eenige wel reele betaelinge is gevolcht, wynshalven* 
overmaels bij desen versocht wordt nieuwen dach van distractie* sijner goederen tegens anstaende dinsdach 
an te stellen, als mede dien borgen Geert Waemelinck ende Jan van Graes voor ’t gene soo van desselfs 
goederen niet kan betaelt worden, voor ’t superplus* te executeren*. 
Obtinuit*. 
 
{folio 126 verso} 
volmacht van Coene Woordes 
 
[Her..]elinck[x] willekeur 
 
{folio 127 recto} 
Mercurij* 13e july 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts 

 
Die weduwe van zalliger Derck ten Bengevoort heeft vermoge* relation van Jan ter Pelckwijck ende 
Abraham Peters d’ angepeindete* gerede* ende ongerede goederen van Henrick ten Nienhuis voor die 
somma van 9 guldens, Geert Herberts voor die somma 13 daler, 19 stuivers, Joost ter Loo voor die somma 
van vijff guldens, verteerde kosten, ter goeder reeckeninge, sampt* schade met rechte huiden* dato 
opgebaedet*, ende daer van eene wette* tegens gemelte personen sampt* ende sonders gebeden*. 
Obtinuit*. 

 
Jovis* 14e july 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts 

 
Lambert Trae heft vermogens* relatie des gesworen Abraham Peters d’ angepeindete* gerede* ende 
ongerede goederen van Tonnis Beerninck voor die somma van negen guldens 10 stuivers ter goeder 

                                                   
127 voor de eerste rechtszitting na de (oogst)feesten 
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reeckeninge sampt* schade met rechte huiden* dato opgebaedet*, en daervan eene wette* tegens gemelte 
Tonnis Beerninck gebeden*. 
Obtinuit*. 
 
{folio 127 verso} 
Veneris* der 15 july 1664 
Drost* unde richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Coernoeten* Willem Hartlief, Caspar Evers. 

 
Erscenen Jan Aelbertz en bekande wettelick scult sculdich te sijn en opgenoomen ‘t hebben van jonker Eerde 
heer tot Pleckenpoel de somma van 3 rixdaler belavende deselve tegens aenstaenden Michyl* praecise ’t 
voldoen, sette daervoor ten onderpande sijne grijse enige koye de in* cas van misbetalonghe sijn weledele 
daervoor sall trecken ende eygen sijn, sonder arch offte list. 

 
Eodem* coram* iisdem 

 
Erscenen Berent ten Woestenesch offte Dunnewijck ende heeft in saecken tegens Jan Onnekinck voor den 
edele hoeve van Gelderlandt geintroduceert sijnde, bester gestalt* rechtens geconstitueert* 
 
{folio 128 recto} 
ende volmachtich gemaeckt heer doctorem Gerhard S. van Hengel, idque* cum promissione rati et 
indemnitatis et potestate substituendi aliisque consuetis clausulis128. 

 
Sabbathi* 16 july 1664 
Drost* unde richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Coernoeten* Willem Hartlief, Caspar Evers 

 
Erscenen Willem Raesfelt, ende heeft in saecken tegens Leutenant Stump voor den edele hoeve 
geintroduceert sijnde, bester gestalt* rechtens geconstitueert* ende volmachtich gemaeckt heer doctorem 
Gerhard S. van Hengel, idque cum promissione rati et indemnitatis, idque potestate substituendi, aliisque 
consuetis clausulis129. 

 
Lunae* 18 july 1664 
Drost* unde richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Coernoeten*  Willem Hartlief, Caspar Evers 

 
Erscen Wilhelm Hertogh, refererende hoe dat hij comparant* bijgeval in ervaeringe is gecoomen, dat  
 
{folio 128 verso} 
Berent Schoemaecker ende Jan Clos tot Groll enich verbot offte arrest an den bouwman op Hijnck 
(comparant* toestendich) hebben laeten doen om an deese comparant* geen vruchten van garfsaet te laeten 
volgen, ook ’t selve op een seeckere poene* verboeden ende dewijl de selve geen recht offte praetensie* noch 
op ’t goet nochte op de vruchten sijn hebbende,  als sijnde de selve op comparant* nae rechte vervallen.  
Soo versoeckt comparant* dat hij in deesen nae rechte niet magh beswaert worden, willende oock tot dien 
fine* de poene* afgedaen voor den bouwman interveniert* ende tegens de geene, soo yetz mochten hebben ’t 
praetendeeren*, ten goeden rechten gestelt hebben, onder speciael verbant* van ’t goet Hijnck, met versoeck 
hem comparant* sijn vruchten moegen door vooght offte ondervoegden tot Wenterswijck gevolght worden, 
sullende andersins op sijn goethebbende recht daer mede in- en voortvaeren, verwachtende hyr op decretum. 

 

                                                   
128 en dat met belofte van bekrachtiging en schadelooshouding, en met bevoegdheid van volmacht en andere 
gebruikeljke clausules. 
129 zie vorige voetnoot 
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Decretum. 
Wort hyr mede, ansiende ’t billichmatich* versoeck van Willem Hartoch qualitate als eygenaer van ’t goet 
Hijnck den voocht en ondervoochden van Wenterswijck sampt* ende sonders be- 
 
{folio 129 recto} 
last an hem die cornfruchten van ’t goet Hijnck folgen te laeten, onder de gedaene praesentatie ten rechte 
ende gerichtelicke gestelde hypothecatie van ’t gemelte goet Hijnck, ophevende hyrmede het voorige decreet 
ex* male narratis gegeven. 

 
Lunae* 25 july 1664 
Drost* unde richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Coernoeten* Casper Evers, Wilhelm Hartlief 
 
Erscenen Johan Clos ende Berent Schomaecker en remonstreren* soedanich ter haerer instantie* den 10 july 
1664 iss gedecreteert en den bouwman van het goet Hijnck bevoelen aen niemandt de vruchten van ’t 
voorscreven goet te laeten volgen dan alleen supplianten* ’t coorn vant goet Hijinck solden trecken ende 
alsoo nu supplianten* worden bericht dat Wilhelm Hartoch ‘t  
 
{folio 129 verso} 
verbot praetenselick* heeft verborght*, stellende het aenpart* van ’t goet Hijinck tot borge waervan hem 
geen recht van eygendom wort gestendicht, sulx dat die verborginge op een ijdel fundament, mitzdien van 
sich selfsten komt toe vervallen, aengesien ’t geene soo selfsten iss in quaestie niet can dienen tot borge 
veelmin tot relaxatie* van ’t verbot op ’t quaestieuse goet gedaen.  
Soo sijn supplianten* genootsaeckt sich aen deesen edele gerichte ’t addresseren, versoeckende maintenue* 
van welgemelte verbott offte ten weynichsten dat de vruchten bij den bouwman in bewaerder handt moege 
verblijven ter tijt tod de proceduire voor den Grolscen gerichte in* summarismo geintenteert* over de 
qualiteit van supplianten* administratie ende de possessie* van dien sall wesen afgedaen off andersintz 
auditis* partibus ersint* sich nae rechten sall befinden toe behoeren. 

 
Decretum. 
’t Gerichte ordineert dewijl* parthien hinc* inde sustineren* berichticht toe wesen, dat de vruchten van ’t 
goet Hijinck sullen verblijven in* sequestro offte bewaerder hant bij den bouwman van ’t voorscreven 
 
{folio 130 recto} 
goet tot voordeel ende profijt van de geene soo sall befunden worden berechticht toe sijn. 

 
Veneris* 29 july 1664 
Drost* unde richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Coernoeten* Willem Hartlief, Caspar Evers 

 
Erscenen leutenant Jan Stump, referijrende desen edele gerichte hoe dat sijn scoonsoon Frans Santvoort bij 
der edele hove van Gelderlandt sich addresseert*, ende niet sonder exorbitante diffamatien* ende injurien* 
van comparant* aldaer angegeven heft, dat hij de gemeene goederen vermindert, ende oversulx was 
genootsaeckt inventaris ende afdeylinghe* van de moderlicke naelatenscap te eyscen.  
Ende alsoo dan ’t selve angeven ten eenemael erdacht* ende onwarachtich is, oock noyt den rechten genoech 
bij den diffamant* sall connen bewesen worden, ende ter contrarie* wahr, ende onstraflick is, dat comparant* 
met sijne leutenantz tractament veel yaeren herwartz den gemeenen boedel merckelicken gebeneficeert* ende 
verbetert heeft, oock sijne 5 kinderen wel ende erlick daermede opgetrocken ende noyt anders in desen 
gedaen ende voorgenomen heeft, dan het geene een vrom eerlick vaeder was toestaende ende meer als van 
gemelte scoonsoon hadde connen geeyst worden, door dien hij mit afdeilonge* van huis ende hoff, daerin de 
principaelste* goederen bestaen, het leutenantz tractament alleen  
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{folio 130 verso} 
voor sich hadde connen genieten, ’t welck naer het overlijden van sijn zalliger huisvrouw meer ingebracht 
heft, als de alinge* naelatenscap weert is.  
So diende vorders tegens het onbillicke versoeck van inventaris, dat comparant* den houwelick van sijn 
dochter niet heeft willen toestaen, als op accordatie dat hij in de besittinge van de goederen ofte gemeenen 
bodel sijn levenlanck ofte nae sijn eygen believen soude continueren, gelijck met geloofweerdige mannen, 
in* cas van proces onwedersprecklick sal connen bewesen worden, quod itaque semel placuit amplius 
displicere non distinguit130 in voegen dat oock comparants* soonen doctor Caspar Stump en Christiaen Stump 
landtscrijver en andere kinderen daer over gerequireert* hooger ende wijder* in siende, als gemelten 
scoonsoon befindende dat door het yahrlixe leutenants tractament den bodel ten eenemael onderhouden ende 
beneficeert* wort, ultro* toestaen ende versoecken dat comparant* de goederen voortaen sonder enige 
deylinge magh uyt te geallegeerde* pregnante redenen possideren* ende besitten waer thoe veel meer 
gemelten scoonsoon oock nae rechte behoorde te verstaen niet alleen, omdat hij ‘t voorscreven huis mede 
bewoont ende in den hoff naer sijn wil ende appetijt gaet moesen ende de vruchten naer sijn welgevallen 
genieten ende den boedel door de leutenantz gagy yaerlix verbetert wort, maer omdat hij selfs bij ’t versoeck 
van houwelick met comparants* dochter de vorige conditien ingewillicht en accordeert* heft, ’t welck den 
scoonsoon door sijn temeraire* oppositien*  alum contravenierende*.  
So is comparant* genootsaeckt worden sich tegens hem daerover ten rechte praesenteren, ende sulx onder 
gerichtlick verbant* van sijne goederen deselve ter judicatuire* van desen edele gerichte submitterende*, met 
versoeck dat aen comparants* scoonsoon hiervan behoorlicke insinuatie* per* extractum prothocolli moege 
gedaen worden onder protest dat comparant* alsoo bij den  
 
{folio 131 recto} 
edele hove van Gelderlandt die jurisdictie in deesen cas* niet is gefundeert boven landtrechte deser graefscap 
Zutphen niet en moege worden beswaert, ende in desen in ‘t geringhste niet moege worden gedaen ende 
voorgenoomen, als mit kenniss van onparthijdighe rechtsgeleerden nae wettlicke voorgaende disceptatie* van 
saecke ende submissie* ten beyder sijden, gelijck van oltz in deese graefscap is gebruickelick ende 
costumelick* geweest. 
Obtinuit*. 

 
Sabbathi* 30 july 1664 
Drost* ende richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Coernoeten* Willem Hartlief, Caspar Evers 

 
Doctor Hengel, volmachtiger van Enneken Bruins, wol uyt kracht gerichtlicken deurgaenden verwins* de, 
vermoege* relation* Herman van Basten, angepeindete* gerede* ende ongerede goederen van Jan Noteboom 
voor de somma bij aenspraeck* gespecificeert, sampt* scaede mit rechte huyden* dato obgebaedet*, ende 
daervan tegens gemelten Noteboom eene wette* gebeden* hebben. 
Obtinuit*. 
 
{folio 131 verso} 
Jovis* 4 augusti 1664 
Drost* unde richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Coernoeten* Willem Hertlief, Caspar Evers. 

 
Doctor Weddinck volmachtiger van Willem Volmer als ontfanger der verpondinge der heerlichheit 
Bredevoort, gaf ’t erkennen hoe dat comparanten* principaell* an het stedeken* soo Goer Aelbert bewoont 
van versceijden yaeren die verpondinge restyrt, waerop versceyden costen van executie* ergaen sijn, ende dat 
den bouwman geene bestialen of geriede om sich daeran te mogen verhaelen is hebbende, oversulx dat 
comparants* principaell* genootsaeckt wort den gront ’t volgen, versoecken oversulx dat mette distractie* 

                                                   
130 ? wat daarom eenmaal behaagt, meer mishagen niet onderscheidt 
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van de voorscreven Goer Albertz stede moege vervaeren*, daertoe dagh angestelt ende sulx te moegen 
publiceert worden, alssmede dat hyrvan de wette* moege insinueert* worden. 
Obtinuit* en wort terminus* distractionis aengestelt tegens saterdach over 8 daege sijnde den 3 augusti 1664 
 
{folio 132 recto} 
Eodem* coram* iisdem. 
 
(in de marge: causa domini) 
Doctor Weddinck volmachtiger van David Jacobs Jode, gaf te erkennen hoe dat Berent Hermelinck 
willekeur* gepasseert van te willen naestleden* may  an comparants* principaell* te betaelen 7½  9 stuiver 
neffens de costen.  
Ende alsoo hij daervan in gebreeck, soo heeft hij daervan de wette* an hem laeten insinueren* ende oock 
bereitz* een ketel doen afpeinden*, ende nu hij weders mette executie vermeint te vervaeren*, soo heeft 
gemelte Hermelinck via* facti pantkieronge gedaen, waerdoor doch geene gerichtelicke willekeuren* 
behooren noch konnen gefrustyrt worde, soo versochte comparant* pantsterckinge* ’t erkennen. 
’t Gerichte erkent pandtsterckinge* ende wordt dienvolgents den voocht ende ondervoochden tot 
Wenterswijck belast met die selve nae behooren te vervaeren*. 
 
{folio 132 verso} 
Sabbati* 13e augusti 1664 
Stadtholder* Casper Everts 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Theodorus Bronckhorst 

 
Erschenen Enneken Haeck weduwe van zalliger Winoldt Laeckens, ende heeft in die beste ende 
bestendichtste forme rechtens geconstitueert* ende volmachtich gemaeckt den edele Gerherdt van Berge 
notorius ende procurator zu Wesel, om uit haerer constituantinnen* naeme in te vorderen soodaene penningen 
als haer constituantinne* van Andreas van Isendoorn sijn competerende*, ’t sij in der goede ofte met 
middelen rechtens # alles met bedinch dat gemelte Isendoorn sal hebben uit te voeren sodanich proces als hij 
tegens Aelbert Wornninck heeft te doen anbelooft en als dan van dieselve # te quiteren*, rest ende reliqua te 
doen ende voorts ’t gene der saecken nootsaecklijckheit ende costuime* locael sal vereischen cum potestate 
substituendi clausula rati ende indemnisationis aliisque necessariis solitis et consuetis et obligatione bonorum 
sine dolo131.  
 
(in de marge: Lunae* volmacht op Rijckwijns) 
Coram satrapa*, Hertlieff et me. 
Den 15e augusti Peter Everts volmacht op doctor Rijckwijns passeert pro* nota. 
 
{folio 133 recto} 
Mercury* 17e augusti 1664 
Stadtholder* Casper Everts 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff 

 
Henrick Noi, der rechten doctor ende schepen der stadt Emmerick, heeft # vermogens* gichte* van den heer 
voocht Wassenberch # d’ angepeindete* gerede* ende ongerede goederen van Rotger Geerdes voor die 
somma van 23½ ryxdaler maegenaes* sampt* schaede met rechte huiden* dato opgebaedet* ende daervan 
die wette* tegens gemelte Geerdes gebeden* ende erholden*. 

 
Mercury* 31 augusti 1664 
Drost* unde richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Coernoeten* Henricus ab Elverfelt, Harmen van Basten 

                                                   
131 met volmacht, met clausule van bekrachtiging en schadelooshouding en met de andere noodzakelijke, 
gebruikelijke en gewone (clausules) en met verplichting van goederen, zonder bedrog  
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Erscenen Jan Bessinck ende heft in alle sijne saecken als mede in* specie tegens Agnes N., weduwe van 
zalliger Evert van Aelten off Gussinckloo constitueert*, ende volmacht gemaeckt doctor Theben om met 
rechte bij anpeyndonge* off 
 
{folio 133 verso} 
off andersins inteforderen seecker capitael ad 100 dalers in craft obligatie* met interesse* van dien à* 
tempore morae, gevende voort speciael last ahn sijn broeder Henrick Bessinck om de pennongen ’t ontfangen 
ende daerom te quiteren* ende belovende den volmachtiger te indemniseren* onder clausulen mede rati, 
aliisque solitis et consuetis132. 

 
Jovis* 1 septembris 
Drost* unde richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Coernoeten* Caspar Evers, Bitter Raesfelt 

 
Erscenen voor desen edele landtgerichte Jan Giessinck, ende alsoo jonker Asbeecke tot den Dravenhorst de 
facto van Hendrick ten Oldencamp twee beesten laeten wechhaelen en die persoon arm is ende daer van leven 
moet, soo stelde comparant* sijne goederen gerichtelick to borge voor jonker Asbecke praetensie* op 
gemelten huisman ende desersijts praetendierde* mit drift* daerop hanttastinge gedaen is, met versoeck 
 
{folio 134 recto} 
datt de connen* ahn den huisman op dese cautie* mogen gevolgt worden, te meer alsoo binnen die 24 uyren 
op requeste* ende decreet geen bericht gedaen is, verwachtende* daerop decretum. 

 
Decretum. 
Alsoo geen bericht in geen tijt gedaen is, wort jonker Asbeecke belast de coonen* onder de gestelde cautie* 
folgen te laeten, die parthien ten beyden sijden haer recht onvercortet. 

 
Veneris* 2e septembris 1664 
Drost* unde richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Coernoeten* Willem Hartlief , Caspar Evers 

 
Erscenen Fritz Rabelinck uytten naeme van sijn scoenmoeder de weduwe van den zalliger landtschrijver 
Johannes Wisselinck, ende heeft op alsoodane penninge alss Derck ten Haegen bij Reijner Hen- 
 
{folio 134 verso} 
derixsen wegen een afgecoft huys. 
Heeft uytstaende arrest versocht om te hebben betalinge van hondert achtien dallers gerichtscosten salvo* 
calculo ende hyrvan die wette* tegens gemelten ten Haegen alss oock die notitie ende verbott an voorscreven 
Hendrichksen te doen, gebeden* ende terminum* justificandi tegens den eersten gerichtsdagh post* ferias 
aen te stellen. 
Obtinuit*. 

 
Hiervan Hermen van Basten die wette* an handen van heer schepen ten Haegen den 16e binnen s’ 
Herenberge behandicht, volgens relatie* op den 17e septembris gedaen. 

 
3 septembris 1664 
Drost* unde richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Coornoeten* Willem Hartlief, Caspar Evers 

 

                                                   
132 van bekrachtiging, en met het overige gebruikelijke en gewone 



 107

Erscenen de hoochedele geboor en gestrenger jonker Joost Hendrick van Asbeck totte Dravenhorst, ’t 
erkennen gevende hoe datt hem ergisteren avont seeckere request* op ten naeme van eenen ten Oldencamp 
door Jan Giessinck te wercke gestelt, met eene apostille* an daerop te berichten ten handen gestelt sij ende 
datt binnen den gefigeerden* tijt all wijders* in de saecke iss voortgevaeren ende praemature et in audita 
altera parte133 gedecretiert iss die beeste ’t sullen relaxeeren* ende dienthalven onder protest de* nullitate 
decreti mitzdesen op het valsce angeven van Jan Giessinck berichtende ende remonstrerende hoe datt hij sich 
hebben laeten gelussten* buyten consent der samentlicke erffgenaemen een hoeck van het velt ’t nemen ende 
aldaer een huis op te setten, ’t selve voor ende nae betimmerende ende dichtmakende om daermede in de 
yaerige 
 
{folio 135 recto} 
possessie* te cruipen*, onangesien* dat comparant* als notorie* mede geinteresseheert hem duck*- ende 
menichmael soo selfs als door anderen hebbe angeseit, datt hij daermede soude inholden, ende ‘t selve 
eindelijck dichte gemaeckt hebbende, heeft naestleden* herfts omtrent Michaelis* den voornoemden 
Olderecamp daerin geplantet om daerdoor het recht van uutdryfft ’t acquireren*, gestalt dat desselfs angeven 
vals ende erdacht* is, als dat hij sonder contradictie* getimmert off geweydet hebbe ende dat comparant* met 
het ophaelen der beesten niet maer als geboorlicke* middelen, de mee tegens soedane angravers ende neuwe 
uutdrift*-maeckers ordinaris* te wercke stelt, gebruickt heeft.  
Versoeckende oock van den heer droste* als officier ende oppermarckrichter* daerbij te moegen 
gemaintioneert* worden ende gemelten Giessinck salva* actione te belasten van soedaene daetelicheit* sick 
’t onthouden, ende dat de beeste in bewaringe moegen blijven, unde van de plaetze giene anderen 
uutgedreven worden, ten* weynichsten bessertijt* dat hij sall gecaveert* hebben met de voorhebbende 
uutdrift* te willen supersideren*, of dat hij door sijne vermeinte ter quaeder trouwe, onder de dekmantel van 
een arme man Hendrick Oldencamp, gefovyrde* usurpatie* van uutdrift* bewesen sall hebben, de yaerige 
possessie* te hebben, quod nisi incumbit probare134, praesentierende sick comparant* daertoe ten goeden 
rechte onder verbant* van sijn persoon ende goederen, alteriori deductione salva*. 

 
Decretum. 
’t Gerichte ordineert dat de opgehaelde beesten in bewaronge sollen blijven, en van de quaestieuse plaetz 
geen beesten meer sullen afgedreven worden ter tijt gerequireerde* sall hebben borge gestelt, dat hij met de 
voorhebbende uutdrift soll inholden, [ende] de gemeinte tegens recht ende gerechtichheit daermede niet toe 
beswaeren ofte andersins dat gerequireerde* sijn yaerige possessie* sall hebben te doceren*. 
 
{folio 135 verso} 
Mercury* 7e september 1664 
Drost* unde richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Coernoeten* Willem Hartlief, Caspar Evers. 

 
Erscenen voor desen edele gerichte Derck ter Beest, gevende te kennen, dat hij in dato den .. july uyt 
dronckenscap ende misverstant enige eerroerige* woorden op Aeltjen ten Drentel hadde gesproecken. 
Bekande derhalven datt hem deselve van harten leet waeren, verclarende op gemelte Aeltjen ten Drentel niet 
oneerbaers weeten te seggen, gelijck hij met tastinge* aen den edele gerichte ende haer Aeltjen ten Drentel 
dede bevastigen; gelaevende* demneghst* aen Aelken ten Drentell alle haere gedaene costen ende 
dienthalven wijders* veroorsaeckt.  
Als oock den here de breucke* wegens sijn gedaen excess vollencoomen te betaelen. 
 
{folio 136 recto} 
Martis* 13e septembris 1664 
Drost* unde richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Coernoeten* Willem Hartlief, Caspar Evers 

                                                   
133 voortijdig, want ook de andere partij moet gehoord worden 
134 en als hij probeert dit te bewijzen 
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Doctor Hengel volmachtiger van Warner Broerinck versochte tegens Albert sculte Raetum citationem*, ten 
eynde die selve op de te bevorens op sijn persoon overgegevene vraegstucken in saecken tegens Berent 
Selckinck, waerop hij doemaels* obscure et involute135 gedeponeert, claerder ende articuleerder mochte 
testificeeren*, ten welcken fine* met tot dien eynde versocht een edele gerichte dagh van reexaminatie* 
tegens donderdagh aencomstig gelieve te stellen. 
Obtinuit*. 
 
{folio 136 verso} 
Mercury* den 14 september 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lauwick 
Coornoten* Willem Hertlief, Casper Evers.] 

 
Tekst doorgehaald. 

 
Toegevoegd in ander handschrift: 
Pro* nota dat Gerrit Sonsvelt s’ anderen daeges sij gecompareert* en d’ acte van momberschap hiernae 
malckanderen volgende, mede angenoomen en dat ten overstaen van den edele gerichte en consent* des 
heeren richters. 

 
Dit en ’t gene in saecken van Elisabeth Hardes en Bengevoort is passeert, is ten beidersijts goetvinden oft 
ingevolge accoorts van de 19e novembris 1664 met consent* des heeren richters casseert* en annulleert. 
Ergo* Vacat*.  Quod* testor Theodorus Bronckhorst. 
 
{folio 137 recto en 137 verso} 
tekst doorgehaald, zie 136 verso. 
 
{folio 138 recto} 
Jovis* 15 september 1664  
Drost* unde richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Coernoeten* Willem Hartlief, Caspar Evers 

 
Erscenen Hans Haen, soldaet, te kennen gevende dat hij van meinonge was om naer Gulickerlant te reysen, 
alwaer sijn overledene vrouw Neesken Venes van geboorte is geweest, om aldaer sijn affaires te verrichten 
ende’t doen wat de nootsaeckelichheit sall vereysscen.  
Ende overmitz hij dan aldaer niet wil erscijnen sonder enig bewijs of attestatie van sijn leven handel ende 
wandel ’t hebben, soo heeft hij tot dien fine* voor mij in desen edele gerichte, om getuichenisse der waerheyt 
te geven, doen sisteren* den manhaften heer Jan Stump, leutenant ende Ulrich Hoet, sergeant, beyde onder de 
compagnie van mij capitein, drost* ende richter, de welcke verclaerden met haer waerheyt in plaetz van 
eede136 dat voornoemde Hans Haen soldaet, tot sijn ehelicke wijff heeft gehatt Neesken Venes ende getrouwt 
tot Bergen op Zoom, in den yaere 1639 ende gestorven binnen 
 
{folio 138 verso} 
Bredevoort, alwaer sij wel 6 yaeren beddelegerich is geweest voor haer doet anno 1658, naerlatende een soen 
genaempt Hans Jurrien, bij gemelte Hans Haen ende Neesken Venes geprocreert*, bij welcke zalliger 
Neesken Venes zij oock eerlick de tijt haers levens geleeft heeft, alsoo datter niemant ter werelt op haer 
goede naem ende faem heeft te tatelen* ofte seggen gehatt. 

 
Eodem* coram* iisdem. 

                                                   
135 duister en ingewikkeld 
136 gebruik onder mennonieten  
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Erschenen Jan Smals in Dincperloe ende alsoo hem van de vaegdinne* aldaer een koe voor achterstendige 
dinstgelt afgepeindet* is, ’t welck nae ’t regulement van de landschap er d’ opsage* comparant* niet 
sustiniert* schuldich te sijn, so praesenterde sich tegens haer ten goeden rechten met versoeck dat hem d’ 
afgepeindete* koe wederom gefolcht ende haer per* extractum protocolli sulcx moge belast worden. 
Obtinuit*. 
 
{folio 139 recto} 
Sabbati* 24e septembris 1663 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts 

 
Erschenen Wessel ten Hinckamp, ende heeft in die beste ende bestendichste forme rechtens geconstitueert* 
ende volmachtich gemaeckt den heer Johan op den Oorth, borgemeester der stadt Arnheim, leehngrieffier* 
ende advocaet voor den edele hoove van Gelderlant, om uit constituanten* naeme voor gemelte hove te 
compareren* en ’t anhooren sodane eisch ende conclusie van gekofte cavenstede*, als die # hoochgeboorne 
vrou Maria Sophia des vorst- ende keiserlicken vrijen stifts Elten, Vreden en Borchorst # abdissinne, wegens 
die cavenstede* Wormskamp sal hebben ##  ’t institueren* en tegens die selve ## yts op gemelte cavenstede* 
mochten praetenderen*, te procederen, die proceduire ten einde vervolgen, sententie* ’t anhooren, ende 
voorts alles te doen ‘t gene der saecken nootsaecklijckheit sal vereischen, cum potestate substituendi clausula 
rati et indemnitatis aliisque necessariis solitis et consuetis et obligatione bonorum, sine dolo et fraude137. 

 
Martis* 27e septembris 1664 
Statholder* Willem Hartlief 
Coernoeten* Caspar Evers, Henrick Elverfelt 

 
Doctor Roller volmachtiger van de respectieve graef ende vrijheren van Vhelen repetyrt tegens sijn 
vorstelijcke genade van Salm sijn geemanieerde* acte van publicatie wegens den vercoop van de goederen 
Wensinck, Obinck ende Tobenstede, overgaff dienvolgens voorwaerden138 ende versochte metten coop te 
vervaeren. 
 
{folio 139 verso} 
Ex* adverso doctor Theben volmachtiger van sijn vorstlicke genade den heer Prince van Salm, overlagte de 
brieven van den weledele hove van Gelderlant met versoeck dat de selve ten prothocollo moege geregistreert 
worden an den heer drost* ende richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick alsmede ahn de coernoeten* van 
’t Bredevoortsce ende Altensce lantgerichte door een gesworen bode van ’t welgemelte hoff geinsinueert*, 
daer bij die ’t onrechte voorgenoomene executie* gestoitet* is, uyt redenen ende motiven bij de brieven 
geallegiert*, daerbij persisterende*, met protest dat in* absentia domini satrapae* et judicis* ter contrarie niet 
moege gedaen ende voorgenomen worden. 

 
Ex* adverso doctor Roller, dat de brieven van den hove ex* falsis narratis geimpetriert* in allen gevalle 
tegens een decreet ter praesentie ende naer verhoor van parthien gegeven oock in* rem judicatam geloepen 
door bloote brieven niet connen gesuspendeert* veelmin ter executie* de bij versceyden sententien* is 
geordineert* worden, geannuleert sijnde geltloos dat men in* causa liquida ’t elckens d’ heeren van den hove 
abusienerde eerlicke creditoren soeckt ’t illuderen* ende onder idele praetexten tijt toe gecommen daer men 
in conscientie* sich dubbelt verobligeert* vint involgens oock comparant* betrouwt geen ernstige meynonge 
toe zijn an sijn vorstlicke genade om met dyrgelijcke monte* te betaelen als versochte met de distractie* te 
vervaeren sullende andersins ex* sindicatu als anders moeten doen van tot conservatie van sijn heer 
principael* sall dienen. 

 

                                                   
137 met volmacht, met clausule van bekrachtiging en schadelooshouding en andere noodzakelijke gewone en 
gebruikelijke (bedingen) en met verplichting van goederen, zonder bedrog en misleiding 
138 hierboven staat te lezen ‘n. exhib.’: het is niet getoond (non exhibitum) 



 110

Ex* adverso doctor Theben referyrde sich totten inholt van die edele hoeves brieven ende totte retroacten* 
daerbij constyrt* dat het vermeinte decreet ex* male narratis doer abuis van de tegenparthije gegeven is, ende 
dat volmachtiger in qualiteit ten hoechsten geprotestyrt heeft de* nullitate decreti, oock daervan 
genoechsaeme redenen ten prothocolle voorgebracht heeft, sijnde oock in dese landen onerhoort, van een 
decreet of sententie* te appellyren*, so parte contradicente et protestante in contrarium139 gegeven is, sonder 
voorgaende submissie* van die litigante* parthien ten beyden sijden, sijnde noyt à  parte* adversa op ’t 
poinct van cautie* ende andere inciden- 
 
{folio 140 recto} 
ten veele yaeren herwartz an desen lantgerichte ventileert* wettelicke sententie* met kennisse van 
onparthijdigen gepronuncieert*, offwel dat patronus* partis* adversae versceydenmael voor enige yaeren 
bereitz* concriptie* ende ablegatie* van acten wideren* inholtz* van ’t prothocoll versocht heeft, ’t welck 
nochtans tot dato niet is gesciet, in voegen ’t vergeefs geacht wort vordere* yegendeels* aengetoegene 
impertinentien*, daermede volmachtigers genadige heer principael* in* puncto condictionis* indebiti niet 
can betaelt worden, specialicken ’t beantwoorden die selve oversulx passyrende per* generalia, persisteerde* 
bij sijn vooriges. 

 
Ex* adverso doctor Roller. Datter sententie* off decreet bij gerichte is gegeven, sijnde een ende het selfste 
decretum* judicis ofte van onparthidigen, alsoo het gerichte voor onparthijdich wort geholden ende daervan 
had moeten geappelliert* worden, gelijck nochtans in desen had connen gescieden, vermitz de borgstellonge 
waerover quaestie naerder iss gesciet sijnde, wegens de onnoedige off vergeefsce costen retardati* processus 
gesubmitteert* ende anders niet.  
Blijft oversulx bij sijne gedaene protesten ende afwachtet* decretum ten fine* van distractie*, sin* secus, wol 
de* protracta justitia hebben geprotestyrt. 

 
Ex* adverso doctor Theben. Om kort te gaen negat* totum, referyrende sich ad* prothocollum ende den 
inholt van d’ edele hoeves brieven, daerbij de de distractie* opgeheven uyt fundamentele redenen, 
verblijvende nochmaels hiermede bij sijn vooriges, cum* protestatione de expensis*. 
 
{folio 140 verso} 
Ex* adverso doctor Roller datter niet wort gesecht als oneintlick oppenholt illusie* van sententien* verspot 
van justitie ende een lietjen sonder einde in meinnonge dat met brieven van den hove een justiciabele saecke 
can tho niete gedaen worden, ’t welck wesende een versochte distractionem*, sin* secus. 

 
Ex* adverso doctor Theben negat* similiter* totum, achtende onnoedich op dese dicenten* te spreecken ende 
maeckende relationem* ad acta et prothocollum. 
Ex* adverso doctor Roller dat ex generali negatione generalis calumnia140 genoechsaem af te nemen ende 
dewijl comparant* wordende besculdicht in ’t pouscieren* van de saecke sijn devoiren* niet ’t doen, badt* tot 
sijn decharsie*, in* cas de distractie* niet mochte voort gaen, de saecke toe houden in advys tot naerder 
bericht onvermindert d’ actie ex* sindicatu seggende d’ acta, waerop parthij advers* sich beroept, toe 
berusten onder d’ weduwe Wisselinck alwaer deselve tegens erleggungh van d’ achterstendige jura* connen 
gelicht* worden. 

 
Ex* adverso doctor Theben praevia* contradictione generali priora*, referyrende sich noch als voor ad* 
prothocollum ende den inholt van de edele hoeves brieven, sijnde de rest verba, qua non egent contradictione 
alteriori141 moetende voor all ’t gerichte ende de tegen parthie ad* amussim parieren* de brieven van den 
edele hove de welcke jurisdictionem* heft fundatum in casu subjecto et notorio excessus justitiae et nulliter 
prolati decreti142 tegens landtrecht. 
                                                   
139 zoals door tegensprekende en protesterende partij als tegenbewijs gegeven is 
140 uit algemene ontkenning door algemene leugenachtigheid 
141 woorden, die geen verderetegenspraak nodig hebben 
142 een fundament heeft in onderhavige en bekende zaak van hoger recht en geen enkel voor het 
aangevoerde decreet 
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Ex* adverso doctor dat ea* facilitate waerdoor de brieven ontfangen van sich selfsten coomen te vervallen, 
oversulx contra* rem* judicatam niet operieren. 
Ex* adverso Theben ontkent rem* judicatam esse ex decreto ipso jure irullo uti hic143. 

 
‘t Gerichte inhaeriert* de brieven bij den edele hove van Gelderlant door de an sijden van sijn vorstlicke 
genade van Salm ende die graven ende vrijheeren van Vhelen wegens stoitinge* van executie* der goederen. 
 
{folio 141 recto} 
Wensinck, Ovinck ende Tobenstede geimpetriert*, daerbij persisterende*. 

 
Ex* adverso Roller. Alsoo hij siet dat het gericht contraminerende* haer vorige decreten, alle haere 
gerechtichheit overgegeven in handen van den edele hove op een simpel anscrijven, versochte salva actione 
ex sindicatu144 des decreti afscrift. 
 
Ex* officio Theben qualitate qua, secht dat de brieven van den edele hove bij een edele gerichte niet connen 
illusoir* gemaeckt worden, sonderling* ende te meer, dewijl* oock veel yaeren diergelijcke concordante* 
brieven voor een ende den selven inholt mede in dese saecke geimpetreert* an desen gerichte overgegeven 
ende daermede van gelicken immature* ende ontijdige executie* gestoit* ende opgegeven is, versoeckende 
mede copiam van deses daeges handelonge, cum expressa protestatione de expensis hodiernae 
comparationis145 tegens notoiren* landtrecht in causa plane indecisa146, temerarie* bij yegendeel gecauseert*. 

 
Ex* adverso Roller, sub protestatione d’ nullitate et reservatione actionis ex syndicatu147, versochte des 
decreti afscrift, om sich bij sijn heer principaelen* ende alle werelt te connen dechercheren*. 

 
Ex* officio Theben, non attento adiecto illo inutili, priora148. 
Ex* officio Roller, similiter* priora*. 
Ex* officio Theben similiter*. 
Ex* adverso doctor Roller, soo wanneer de borgstellinge waerop de geheele quaestie niet genoch mach 
gesciet sijn als jae, wol noch voor sijn persoon de goederen Ubbinck ende Dijrckinck tot dien eynde hebben 
verbonden, laetende de reste tot decisie* salva* protestatione. 

 
Ex* adverso doctor Theben cum* protestatione de expensis* retardati* processus ende van veel yaeren 
herwaertz petit novi recessus salvis quibuscunque149, copiam met expresse reserve van naerder debat. 
 
{folio 141 verso} 
Martis* 4e octobris 1664 
Stadtholder* Wilhelm Hertlieff 
Ceurnooten* Casper Everts, Theodorus Bronckhorst 
 
(in de marge: Salm contra Eerde) 
Doctor Theben volmachtiger van sijn vorstlicke genade van Salm, repeteert in saecken tegens jonker Eerde 
tam in puncto injuriarum quam puncto damni retroquaecunque acta150, versoeckende nochmaels dat 
verweerder in* primo puncto injuriarum* sal worden gecondemneert* rejectis* exceptionibus litem* te 
contesteren*, ende ten principaelen ’t antwoorden ende in* puncto damni* verklaert sal worden contumax* 

                                                   
143 ? ntv 
144 ? met voorbehoud van een klacht ter controle van de rechters 
145 met nadrukkelijk protest van de kosten van de bijeenkomst van vandaag 
146 in de duidelijk onbesliste zaak 
147 onder protest van ongeldigheid en met voorbehoud van een aanklacht ter controle van de rechters 
148 geen acht slaand op deze nutteloze toevoeging, als voren 
149 vraagt een nieuw besluit met alle mogelijke voorbehoud 
150 zowel inzake onrechten alsook op het punt van schade alle vroegere akten/handelingen 



 112

ofte immers refusis* contumaciae expensis, schuldich te sijn op d’ articulen van anspraeck* singulatim* 
singulos in* specie te beantwoorden per verbum credo vel non credo151, praesenterende ’t gene mochte 
worden ontkent, naer behooren te bewijsen ende bedinchde voor als nae conscriptie* ende ablegatie* van 
acten ende daer toe certum* brevem terminum an te stellen, et si quid contra agatur, petit copiam, salvis 
quibuscunque152. 

 
Ex* officio doctor Weddinck volmachtiger van jonker Eerde ten Pleckenpoel, salvo* puncto contumaciae*, 
versochte des voorgebrachten opgestelden reces*, afschrift. 
Ex* officio Theben blijft bij den inholt van ’t reces* ende verwachte decretum. 
Ex* officio priora* ende was geen decreet gestendich*, als met gepleechden advys van onpartijdige. 
Ex* officio Theben protesteert van oppentholt ende 
 
{folio 142 recto} 
(in de marge: Schepen ten Hagen contra Groenewolt) 
Doctor Weddinck volmachtiger van heer obercommissaris Groenewolt, in saecken tegens Derck ten Haegen, 
repeteert alle voorgaende contumaciaele* handelingen, ende alsoo die selve ’t elckens in* mora blijft, als 
ongetwijfelt vresende dat hem d’ exceptie* cedendadum153 actionum sal koomen ‘t obsteren*, ende tot editie* 
van die geeiste reeckeninge gecondemneert* worden van d’ acten aftesenden. 
Soo versochte nochmaels eerst ende voor al over die contumacie* ’t erkennen, met overmalich* protest van 
wijder* oppenholt ende kosten. 

 
Ex* officio doctor Theben, volmachtiger van schepen Derck ten Haegen, versochte alnoch* complementum* 
actorum ende dach van ablegatie* an te stellen, reliqua* contradiceerde* per* generalia. 
Ex* officio priora*. 

 
Fiscus* versoeckt in saecke tegens Henrick ten Broeck conscriptionem* actorum ende diem* collationandi an 
te stellen. 
Ex* officio doctor Theben, volmachtiger van Henrick ten Broeck contra fiscum*, seidt in die saecke voor 
lenchst submitteert* te sijn, protesteerde derhalven van oppentholt ende die kosten bij den fiscael* nae de 
submissie* temereerlijck* gecauseert*, ende si* quid ultra agatur, petit* salvis* retroactis copiam. 
 
(in de marge : Salm contra Vehlen in puncto condictionis indebiti) 
Dr. Theben volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den heer prince van Salm, contra die respectieve graeff 
ende vrijheren van Vehlen, wol in* puncto condictionis indebiti reces* in scriptis cum* annexo hebben 
inbedongen, badt* inholts*, ende si* quid contra agatur, petit* copiam, versoeckende immiddels 
complementum* actorum. 
 
{folio 142 verso} 
(in de marge: Weduwe Wisselinckx contra schepen ten Hage) 
Frits Raebelinck als volmachtiger van sijn schoonmoeder Gisella Korten, weduwe van zalliger heer 
landtschrijver Johanne Wisselinck, repeteert  # tegens Derck ten Haegen # sijn gedaene arrest op seeckere 
penningen onder Reiner Henrickxen berustende, waervan die wette* vermooge* relatie* des voochts Hermen 
van Basten behoorlijck is geexploicteert, overgaff vel* quasi ten gevolge van dien justificatie* van arrest 
cum* annexo, versoeckende terminum* mundandi ad biduum*, afwachtende daerop des jegendeels* 
comparitie*,  sin* secus. 
Ex* officio Theben, petit* copiam salvis* quibuscunque. 
 
(in de marge : Welevelt contra Groenewolt in puncto liquidationis primi anni. Item in puncto liquidationis 
secundi anni) 

                                                   
151 met het woord ‘ik geloof het of ik geloof het niet’. 
152 en indien er nog iets gedaan wordt, verzoekt hij kopie, met alle voorbehoud 
153 ? uitzondering wegens herhaald toevoegen / veranderingen van de handelingen  
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Doctor Theben volmachtiger van d’ heer obercommissaris Groenewolt, wol reces* in scriptis cum* annexis 
contra den volmachtiger van d’ heer Weleveldt in* puncto liquidationis primi* anni hebben inbedongen*, 
badt* inholts*, et si* quid contra agatur, petit* copiam.  
Similiter* in* puncto liquidationis secundi* anni.     
 
Doctor Theben volmachtiger van Raeve, in causa* contra Jan Catten petit* antwoort, sin* secus.  
Ex* officio versochte alnoch* copie, en praesenteerde alsdan nae landtrechte te dienen. 
 
Doctor Theben volmachtiger van Lambert Corts contra sijn schoonsoon, wol recessum* submissionis # cum 
annexis # hebben inbedongen*, badt* inholt, en si* quid contra agatur petit* salvis* quibuscunque copiam. 

 
Ex* officio doctor Hengel, seidt dat doctor Theben voor desen sijn submissyff* reces* hebben inbedongen*, 
en oock tijts genoch hebbe gehadt, om dieselve hangende des bouvacantie* in te brengen, contendeert daerom 
tot rejectie* van wijder* handelinge, ende verblijft bij sijn voorige 
 
{folio 143 recto} 
submissie*, ende versoeck. 
Ex* officio Theben priora*. 
 
(in de marge: Hengel contra Groenewolt) 
Doctor Hengel nomine* proprio, gaff een edele gerichte ’t erkennen, wat gestalt an sijden van d’ heer 
obercommissaris Groenewolt is versocht die voor desen angestelde termijnen van collatie* desersijts niet te 
moge respicieren*, met praesentatie, dat alles ondertusschen solde afgemaeckt worden. 
Overmits averst* daerop in effecte niet gevolcht, so verblijft comparant* bij sijn voorige submissie*, met 
expressen* eisch van kosten, ende versoeck dat een nieuwen dach van collatie* sal moge worden angestelt. 

 
Ex* officio doctor Theben, volmachtiger van d’ heer obercommissaris Groenewolt, verwachte daechlijckx 
schrijvens ende van alles ordre, om die saecke in der goede aftedoen, protesteerde daerom dat geen meerder 
kosten over dese saecke moge gedaen worden. 

 
Ex* officio. Seidt die saecke te sijn gesubmitteert*, welcke geen wijder* dilay* kan off mach lijden, overmits 
die beloften van betaelinge, soo veel daer sijn soo gerichtelijck als ongerichtelijck sijn gepasseert alle 
vruchteloos sijn voorbij gegaen. Versochte derhalven gelijck als vooren, dewijl* die woorde geen sack en 
vullen. 

 
Ex* officio. Theben seidt, alsoo die saecke in* terminis concordiae gelegen heeft, dat daerom niet 
gediminueert* is, konnende oversulckx op belofte van goede accommodatie* niet verweigert worden 
terminus* gratiosus ad solvendum quatenus et quantum de jure quis tenetur154.  
Ex* officio. Contradictis* contradicendis per* gene- 
 
{folio 143 verso} 
ralia, versochte dach van collatie* moge worden angestelt, tusschen welcke tijt wel een expressen* an 
Groenewolt, soo te Zwol woont, kan worden gedestineert*, en soo alsdan afmaeckinge geschiet, behoeft niet 
den dach van collatie* gerespicieert* te worden. 
Ex* officio. Theben priora* petendo* wederom terminum* gratiosum, ten fine* voorschreven. 
Terminus* tegens den 31e octobris naestkompstich* deses jaers 1664. 
 
Doctor Hengel volmachtiger van Ananias Willinck, sprack an met rechte Gerrit Eckerveldt, vermoge* des 
praesenten voochts Hermen van Basten sijn relatie* op huiden* geciteert*, ende sulckx voor die somma van 
hondert negenensestich guldens vier stuivers ende een oorth wegen bij gemelten Eckervelt gekofte* ende bij 

                                                   
154 een goedgunstige datum om te betalen in hoeverre en hoeveel deze rechtens wordt gehouden 
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denselven ontfangene waere. Gesint* voldoeninge ende des gedaechdens erschijnis, sin* secus, badt* tegens 
den ongehoorsaemen proclama* ’t erkennen.  
’t Gerichte erkent proclama*. 
Den dienaer relateert* van gedaene roepen. 
Proclamatus* non comparuit. 

 
Doctor Hengel volmachtiger van Gerrit Herckinck, inbedinchde* tegens Hermen Storm qualitate qua als man 
ende mombaer sijner huisvrou vermoge* relation* des geswooren Hermen van Basten op huiden* geciteert*, 
een anspraeck* in scriptis concludeerde als daerbij ende versochte des gedaechden erschijnis, sin* secus, 
proclama*. 
Ex* officio Theben volmachtiger Storms, petit* copiam, 
 
{folio 144 recto} 
salvis* quibuscunque. 
 
Doctor Smits uit den naeme van Wilhelm Aelberts, borger tot Deventer, sprack an met rechte Jan ter 
Honnepe, vermogens* relatie Hermen van Basten geciteert*, voor die somma van twehondert guldens geleent 
gelt, met den achterstendigen interesse* van dien ter goeder reeckeninge, gesint* voldoeninge cum* expensis, 
met versoeck dat in* contumaciam non* comparentis proclama* mach gedecerneert* worden. 

 
Henrick ten Broeck, exhibeerde* vel* quasi sijn anspraeck* tegens Hermen Storm # als man ende mombaer 
van sijn huisfrou # op heden geciteert*, volgens relatie* des gerichtsdienaers ende praesenteerde die selve 
eerstdaeges ad* manus secretarii in te brengen, ende concludeerde als daerbij.  
Ex* officio doctor Theben, volmachtiger Storms, petit* copiam salvis*. 

 
Mercurii* 5e octobris 1664 
Stadtholder* Derck Brethouwer 
Ceurnooten* Hermen Huininck, Erick Everts 
 
{folio 144 verso} 
(in de marge: Welpshoff cum suis contra viduam ten Borninckhave) 
Doctor Roller volmachtiger van Welpshoff cum suis, overgaff155 tegens die weduwe Borninckhoff loco* 
oralis submissionis een schriftelijken reces* daer mede die saecke stellen tot kennis van onpartijdigen, 
versoeckende dienvolgens conscriptionem* actorum. 
 
Ex* officio doctor Hengel, repeteert ende inhaereert* die naestleden* gerichtsdach afgeholdene dictamina*, 
waerbij in ’t brede te sien, dat tegenparthij tot geen wijder* handelinge of schrift- off mundelijck is 
admissibel*, te meer dewijl* niet alleen naeckt ende bloot gerepliceert ende gedupliceert* maer oock alsoo 
getripliceertt* ende quadrupliceert* is, boven welcke quadruplycque* die vermeinte impetranten* niet 
wijders* konnen worden gehoort.  
Aldewijl* die verweerdersche die laeste schriftuir heeft gecompeteertt* ende alsoo nae landtrechte soo wel in 
het in- als in het uitwysselen der schriftuire d’ aegaliteit* is geholden, contendeert* derhalven volmachtiger 
nochmaels tot rejectie* van wijder* handelinge, waerover hij oock eerst ende voor al in cas* van 
contradictie*, is submitterende*, niet zijnde van meeninge eenige ’t minste schrift- off mundelijck dictamen*, 
die principaele saecke raeckende ’t admitteren*, als zijnde in anteactis* die saecke vollenkoomen genoech 
gedisputeert waerover men nochmaels, gelijck te bevoorens, doet submitteren*. 
Ex* officio Roller, om dan kort te maecken ende niet te seggen als op eenige fallentien* bij die 
quadruplycque* nieulijckx gepractiseert tot schijnmaeckinge van saecke, dient kortelijck, 
 
{folio 145 recto} 

                                                   
155 hierboven staat n(on) exh(ibitum): het is niet getoond 
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voor als noch niet te sijn in quaestie an haeredes teneantur praestare factum defuncti156, maer off de val* 
waerop die renuntiatie* is geschiet in* persona renuntiantis heeft geexisteert.  
Die verweerdersche seidt bij haere eerste fallentie* van quadruplycque* dat der impetranten* moeder niet 
alleen heeft gerenuntieert* op haer vaeders goedt, maer oock gewilt dat die naekinderen van het eene op het 
ander soude versterven* ende alsoo haereditati tam praesenti quam futurae157 soude gecedeert* hebben 
waerop te noteren, quod haec duo inter se sint omnino diversa, alia scilicet linea collaterali hic alia 
descendens, de linea collaterali hic nulla datur quaestio158, maer van die descendele* linie naementlijck van 
des bestenvaeders* goedt het welcke aldereerst nae Lotte off des impetranten* moeders doot is vervallen, 
oversulckx nooit geweest in successione collaterali, quod bene notandum159, sijnde bij replycque* ende 
triplycque* bewesen, dat in renuntiationibus, utique stricti juris, de casu ad casum, nec de persona ad 
personam160 moge geschieden illatie* veel min van die collaterale tot die descendente* linie invoegen die 
moeder, hebbende voor haer persoon alleen gerenuntieert* sonder den dach te beleven, ende impetranten* 
wordende tot des bestevaeders* goedt ex* proprio capite beroepen, ipse casus super quo facta renuntiatio161 
alhier koompt te deficieren*, mits dien ipsi* haeredes noch in d’ een noch 
 
{folio 145 verso} 
in d’ andere linie tot geen observantie verplichtet, qua non entis nullae sunt qualitates162, dat autem gradus à 
persona163 niet soude konnen gesepareert worden, sulckx is ten eenemael impertinent, ende strijdend tegens 
die fundamentele wetten, gelet een kint, repudiata haereditate paterna164 mach gaen tot successie van des 
bestevaeders* goedt sonder sich daer door die vaederlijcke schulden ’t immisceren* waeruit die distinctie 
inter repraesentationem gradus et personae165 genoechsaem koomende te manifesteren ende blijckende uit het 
maechscheit* selfs dat die moeder in ‘t renuntieren* nooit eenige mentie* van haer erfgenaemen heeft 
gemaeckt noch om sulcke renuntiatie* te doen, yts genooten gestalt oock verwerdersche selfs moet bekennen 
sulckx niet te konnen bewijsen.  
Soo kan geen veranderinge maecken, dat die moeder Lotte die an d’ halve susters  ende broeders beloofde 
twehondert vijftich daler op den tijt van haer houbaere* jaeren heeft geprorogeert*, want dieselve wesende 
universalis erfgenaem ende eenige hoffvolgers niet was obligeert* om an die kinderen van ’t twede bedde, 
wiens vader selfs geen recht an den hoff gecompeteert* eenige uitgoedinge dienangaende als ex* liberali te 
doen, ende kan vervolgents niet koomen  
 
{folio 146 recto} 
in consideratie, dat d’ impetranten* van den hoff meer hebben genooten, dewijl* sij binnen descendenten* 
van den besitter des hooves ende alsoo tusschen die kinderen van verwerdersche ende impetranten* geen 
aegaliteit* quoad successionem ipsius praedii curialis166, geloovende* d’ impetranten* dat die gedroomde* 
hoffrol, waerbij die contoralen* defuncto vero vasallo167 in die tucht van het naergelaeten hoff goedt wordt 
gesaiseert*, nooit in* forma authentica sal bijbrengen, veel min bewijsen die selve te sijn in observantie 
sonder dat hier toe konnen dienen die verba* van maechscheit*, dat den bestevaeder* die lijftucht* is 
geassigneert*, gelijck Coene ende Naele ten Borninckhoff hebben beseten, qua ex contractu conventionali 
non insertur consuetudo necessitativa168.  

                                                   
156 de erfgenamen worden gehouden in te staan voor verplichtingen aangegaan door de overledene 
157 voor de erfenis, zowel de huidige als de toekomstige 
158 deze twee zijn geheel en al verschillend, sommigen namelijk met zijverwantschap,anderen in de 
rechtstreeks dalende lijn, van een zijlijn is hier geen onderzoek / kwestie 
159 met opvolging in de zijlijn, hetgeen goed opgemerkt moet worden 
160 in bekendmakingen, tenminste volgens strikt recht, van zaak tot zaak en niet van persoon tot persoon 
161 dezelfde zaak, waarover bekendmaking gedaan is 
162 ? zoals niet van het ding op zichzelf de eigenschappen afwezig zijn 
163 dan de rang / graad (niet) van de persoon (soude konnen gesepareert worden) 
164 verstoten uit vaderlijke nalatenschap 
165 onderscheid tussen de verwezenlijking van rang / graad en persoon  
166 voor zover de opvolging van de boerderijgrond zelf 
167 voor de overledene, eigenlijk leenman 
168 zoals de noodzakelijke rechtsgewoonte niet volgt uit het contract van overeenkomst 
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Ende dewijl* ten derden mede wordt mentie* gemaeckt van seecker advys bij doctor Limborch ende andere 
gegeven, die welcke intra* partes geen recht konnen praescriberen* ende dan oock alhier is* casus dissimilis 
gereguardeert* aldaer d’ eerste contrahenten* noch leefden, ende alhier voor den bestenvaeder* is overleden, 
mits dien als hemel ende aerde differerende*, angesien niet als des bestevaeders* goedt wordt geeischt niet 
ex* successione matris, maer ex proprio capite impetrantium169, soo wort in* dei nomine naer generael 
debath, van ‘t gene niet heeft 
 
{folio 146 verso} 
konnen angeraeckt worden, als ad* impertiales soo van ’t eene als ander gesubmitteert*. 

 
Ex* officio doctor Hengel seidt geene fallentien bij quadruplycque* voorgebracht ’t hebben, maer alles 
desersijts geradiceert* ende gewortelt sij op het bijgebrachte maechscheit*, ende daerop desersijts weer ende 
defensie tam ex jure quam ex facto170 bestae, dergestalt dat jegendeels* pratrono*, naerdien die saecke nae 
die bepaelinge van landtrechte met quadruplycque* beschreven is, niet heeft gecompeteertt* wijders* daerop 
yts ten pretendenten* raeckende, schrift- of mundelijck ’t ageren, veel weiniger per longam exegesim et 
narrationem171 bij forme van recapitulatie der gehelen proceduir (onangesien* weinich daer an gelegen is) soo 
lanckwerpich prae concepto sermone172 uit een briefjen te recesseren* waerop immers* ende in allen gevalle 
die verweerdersche, wanneer over die quadruplycque* mochte geschreven worden als neen, doch die laeste 
schriftuire competeerde*. 
Verblijft derhalven volmachtiger bij sijn voorige submissie*, ende contendeert* expresselijck* tot rejectie* 
van deser daeges handelinge, protesterende van kosten soo d’ impetranten* tegens die notoiren* styll ende 
methode landtrechtens met wille van wijder* handelinge, doet causeren*, versocht derhalven tot dien fine* 
dach van collatie* an te stellen. 
Ex* officio doctor Roller, dewijl* men niet 
 
{folio 147 recto} 
heeft konnen divineren*, dat eigentlijck uit het maechscheit* d’ een ofte d’ ander fallentie* soo d’ heren 
referenten bij lectuir selfs souden konnen vinden, aldereerst bij quadruplycque* soude worden voorgebracht, 
oversulckx geoorlooft ten weinichsten een woortjen te berichten, sonderlinge* niet gesecht als het gene een 
richter ex* officio soude moeten suppleren*, blijvende dan bij gedaene submissie*, met versoeck dat ten 
principaelen* recht moge gedaen, ende daertoe conscriptis* actis dach van collatie* moge angestelt worden. 

 
Ex* officio doctor Hengel om ander in haer recesseren* niet te mogen beletten, contradiceerde* jegendeels* 
reces* per* generalia juris et facti, ende verbleeff bij sijn voorige submissie* en versoeck dach van collatie*. 
Ex* officio Roller, mitsdat op het eene als op het ander moge recht gedaen worden. 

 
Ex* officio doctor Hengel, seidt dat hij boven het landtrecht, evenals verweerder in sijn defensie bij te 
brengen, niet kan worden beswaert, welcken immers* ende in allen gevalle die laeste schriftuir off 
contrahandelinge niet kan worden verweigert, verblijft derhalven bij sijn voorige submissie* over het  punct 
van rejectie*, met expressen eisch van kosten. 

 
Ex* officio. Roller speurende dat die recessen* niet dienen als tot oppentholt van saecken, kan lijden 
tegenhandelinge, tegendictamen, mitsdat ’t selve de* praesenti geschiede ende mundelijck, ende in* cas van 
wijder* contradictie*, submitteert* soo van ’t eene als het ander, en laet het ordel* an onpartijdigen, die 
welcke ’t gene 
 
{folio 147 verso} 
van die saecke is, sullen gelieven te dijudiceren*. 

 
                                                   
169 niet wegens opvolging van de moeder, maar uit eigen hoofde van de verzoekers 
170 zowel van rechtswegen als in feite 
171 door een lange preek en gepraat 
172 vóór de ontworpen rede 
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Ex* officio. Hengel seit die saecke niet op te holden, maer dieselve te beijveren ende te sluiten naer 
landtrechte ’t welck quoad ordinationem judicii173, stricte moet worden gevolcht deshalven ongerijmt is, dat 
jegendeels* daeruit soeckt te concluderen, als soude desersijts defensie niet doogen qua propter illud 
argumentum laborat fallacia consequentiae174 willende volmachtiger gelijck geseit, tot geen wijder* 
handelinge als geschiet in ’t brede eenichsints tegenparthij admitteren*, veel weiniger tegens een soo 
praefixe* refutatie* ende recapitulatie soo voorbedachtelijck ende uit het geschrifte geschiet, mondelijck niet 
te sluiten, alsoo jegendeels* dictamen* is tegens openbaer landtrechtens, verblijft derhalven bij sijn voorige 
submissie* ende protesten. 
Ex* officio. Roller priora* en seidt niet tegens landtrechte gepecceertt* te zijn, stelt oversulckx ad decretum*. 
Ex* officio stelt gelijckvals*. 

 
’t Gerichte ordonneert conscriptionem* actorum qua* praevia, sal alsdan dach van collatie* angestelt worden. 

 
Doctor Theben, volmachtiger van sijn vorstelijcke genade d’ heer prince van Salm in saecken tegens die 
respective graeff en vrijheren van Vehlen in* puncto van den vijffjaerigen achter- 
 
{folio 148 recto} 
stant van renthe, wol recessum* in scriptis cum* annexo hebben inbedongen*, badt* als daerbij. 
Similiter* in* puncto d’ annis 1644 - 1645. 

 
Ex* officio doctor Roller, seidt hier geen plaetse te sijn van nieuwe dispuiten, alsoo eens dach van distractie* 
is angestelt tegens die borchstelling die meer als sufficiantelijck is gedaen, konnende soodaene dach door 
bloote edele hooves brieven sub*- ende obreptive geimpetreert*, niet gesurcheert* worden, waer over men 
dan oock suo* loco et tempore sal doen behoorlijck bericht, konnende lijden gelijck men oock versoeckt, dat 
d’ acta ondertusschen ondertusschen geconscribeert* en over die kosten retardati* processus worde 
gedecreteert, ende wijder* niet, alsoo het gerichts decreet praesente* parte gegeven over d’ subhastatie*, in* 
rem judicatam is gelopen. 

 
Ex* officio Theben, verbleeff bij den inholt van sijn voorige reces*, en versochte salvis* quibuscunque 
praevia interim generali contradictione recessus copiam175, tot reserve van naeder debath. 
Ex* officio Roller priora*, sonder sich tot nieuwe dispuiten over die distractie* in te laeten. 
Ex* officio. Theben agnosceert* geen wettelijcke angestelde distractie*. 
Ex* officio Roller priora*, achtende onnodich sulcke todderien* meer te beantwoorden, alsoo wel 
duisentmael hierover recessen* binnen afgeholden. 
Ex* officio Theben, salvis* prioribus, accuseerde nochmaels contumaciam* jegendeels* in* non ablegando 
acta, achtende mede cum* protestatione 
 
{folio 148 verso} 
d’ expensis ex* adverso temere causatis176, onnodich op jegendeels* impertinentien wijder* te spreecken. 
(Beeltjen Rallen contra die gasthuismeesters van Boeckholt) 
Doctor Theben volmachtiger van die gasthuismeesteren tot Boeckholt in* causa contra Beeltjen Rallen, 
overgaff vel* quasi een antwoort naeckt ende bloot, ende versochte terminum* mundandi, concluderende als 
daerbij, et si* quid contra agatur, petit* copiam salvis*. 
Ex* officio doctor Weddinck volmachtiger van Beeltjen Rallen versochte salvis* quibuscunque. 
 
(in de marge : Doijnck contra Velthorst) 
Doctor Theben volmachtiger van Henrick ten Hietbrinck cum suis qualitate qua, in saecken tegens Henrick 
Doeinck, alsoo in ’t proces ten beiden sijden gesubmitteert* tot kennis van onpartijdige rechtsgeleerde, 
                                                   
173 al naar de regels van het gericht 
174 dat wegens dit argument het bedrog in het vervolg werkzaam is 
175 met alle mogelijke voorbehoud en met eerder tussentijds gedane algemene tegenspraak een kopie van 
het pleidooi 
176 met protest van kosten door de tegenpartij zonder grond veroorzaakt 
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versochte diem* collationandi an te stellen, en dat die tegenparthij mach anbevoolen worden die acten te 
conscriberen* laeten, wol sunsten* van die kosten retardati* processus geprotesteert hebben. 

 
Ex* officio doctor Hengel, seit gesien ’t hebben ’t welck men volgens dictamen* van naestleden gerichtsdach 
niet heeft geweten dat parthij advers* bij sijn quadruplycque* eenich bewijs heeft gevoecht, sustinerende* dat 
’t selve desersijts hem soude sijn toegelaeten, daer doch niet alleen bij triplycque*, maer oock bij desersijts 
replycque* in* suis paragraphis den verweerderen is vergunt bij te brengen d’acten, waervan die praetense* 
transactie mentioneert* naement- 
 
{folio 149 recto} 
lijck eerst d’ approbatie* van die gejacteerde* dispositie*, ende naederhant die daer tegens geschiedene 
gerichtelijcke revocatie*.  
Sullende gelijck parthij advers* vermeent bij  triplycque* niet ingewillicht te sijn bevonden worden, dat 
jegendeel* die bij quadruplycque* bijgebrachte dispositie*, welcke hij bij duplycque*, alsoo bij replycque* 
daervan genochsaem mentioneert* was, bijgehecht had konnen worden, daer nae noch mochte bijbrengen, 
ende daer uit allerlei vreemde ende intorte* argumentatien ende conclusien infereert*, daer doch het 
bijgebrachte gemelte instument* niet contineert* eenige judiciele comparitie* van d’ olde vrouwe, soo oock 
binnen Aelten met Jan ten Hietbrinck woonden, alwaer die vermeinte dispositie* is gemaeckt, veel weiniger 
eenige gerichtelijcke approbatie*, ofte naederhant gerichtelijcke gedaene revocatie*, veel weiniger dat bij een 
darde similiter* in praejudicium* tertii yts desen angaende soude konnen worden opgericht, contendeert* 
derhalven comparant* tot rejectie* van die tegens landtrechte ingeschovene document, ende persisteert* bij 
sijn voorige submissie*. 

 
Ex* officio Theben refereerde sich tot die retroacten*, ende tot den inholt van triplycque* ende 
quadruplycque* met protest datmen int gerinchste niet gedacht is naer die daerop gedaene submissie* ten 
beiden sijden, in eenich vorder* dispuit sich in te laeten, achtende dienthalven onnodich op jegendeels* 
wijtlopigen reces* wijders* te spreecken, 
 
{folio 149 verso} 
dienthalven sich daer tegens, indien in ‘t aldergerinchste post factam semel submissionem à parte utraque177, 
op jegendeels* dictamen* per se bestaende in mere pertinentiis, moch reguardeert* worden, als men de* jure 
vermeent quod* non, naerder debath, casu quo, reserverende. 

 
Ex* officio, seidt wel gesubmitteert* ‘t hebben maer niet geweten dat jegendeel* tegens landtrechte daerbij 
eenich bewijs gevoecht op ‘t welcke niemant geholden is, onwillich te sluiten, ’t welck seidt Gaili[us] 
prim[us] obs[er.] 107 numero 14 quod instrumentum judicialiter exhibitum non probet nisi parti adversae 
facta sit communicatio ad respondendum vel consueto termino contradicendum178, verblijft derhalven bij sijn 
vooriges en versoeckt mede in* eventum ten principale recht te doen, refererende sich nopende ‘t gene parthij 
advers* sustineert* van het ingebrachte bewijs noch te moogen inbrengen, ad* retro acta. 

 
Ex* officio doctor Theben refereert sich per* omnia ad* acta ende tot den inholt van quadruplycque*, daerbij 
genoechsaeme redenen van applicatie* geallegeert* sijn, achtende mitsdien onnodich om ander advocaten in 
haer dicteren niet te verhinderen, wijders* in desen te recesseren*. 

 
’t Gericht stelt dach van collatie* tegens anstaende saterdach over 5 weecken, sijnde den 12e novembris 
anstaende. 
 
{folio 150 recto} 

                                                   
177 na voor altijd gedane onderwerping door beide partijen 
178 welk instrument juridisch niet bewijst noch van de kant van tegenpartij dat overleg is geweest om te 
antwoorden of weerspreken op de gebruikelijke datum 
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Doctor Hengel, volmachtiger van die Hendersken Sonderloo, versoeckt nochmaels van schulte Jan 
Borninckhoff sijn laeste ingebrachte schriftuir afschrift, praesenterende demnechst* ’t handelen nae 
landtrechte. 
Ex* officio. Doctor Roller inhaereert* sijn vooriges, ende verblijft bij voorige protesten. 
 
(in de marge: Welpshoff contra Eppinck in causa injuriae) 
Doctor Roller, volmachtiger van Geert Welpshoff, versoeckt alnoch* salvis* retroactis in* puncto 
contumaciae handelinge van Wilhelm Rosier, sin* secus contendeerde* tot alsulcken profijte als rechtens. 
Ex* officio inhaereerde* prioribus*, quibus salvis* versocht soo yts ingedient was, te handelen binnen tijt 
landtrechtens. 

 
Ex* officio Roller refereert sich ad* protocollum waeruit d’ exhibitie* manifesteert, ende verbleeff 
oversulckx bij sijn vooriges. 
 
(in de marge: Drupper contra Aerentzen) 
Doctor Hengel, volmachtiger van Henrick Arents hoefsmit  versocht nochmaels in saecken tegens 
Wilhelm Drupper dach van collatie*. 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger Drupper similiter*. 
’t Gerichte ordonneert conscriptie* van acten qua* praevia, sal alsdan dach van collatie* angestelt worden. 
 
(in de marge: Weduwe en erfgenaemen Grootenhuis contra Wilhelm Hoopman) 
Doctor Theben, volmachtiger van die weduwe en erfgenaemen Grootenhuis, versochte van Hoopman ofte 
desselven inervenient den heer van der Empel salvis* per* omnia retroactis handelinge, sin* secus. 
Ex* officio doctor Hengel, hebbende voor 10 daegen copiam ontfangen praesenteerde binnen tijt 
landtrechtens daerop ’t handelen. 
 
(in de marge: Heer ter Empel contra de weduwe en erfgenaemen Grootenhuis en consorten) 
Doctor Hengel volmachtiger van den heer ter Empel, versochte van die weduwe vaechten* Grotenhuis en 
Henrick ten Grotenhuis met reserve van vorige nuttige handelinge, quadruplicam* 
 

{folio 150 verso} 
ende alsoo Gerrit ten Brincke overleden, versochte citationem* ad* reassumendum processum in* statu quo 
jacet tegens desselven weduwe N. Spoermaeckerinck te decerneren*. 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger van die weduwe Grootenhuis ende Henrick ten Grootenhuis, 
praesenteert habita* copia te dienen nae behooren. 
 
(in de marge: Seinhorst contra Eeckinck) 
Doctor Hengel volmachtiger van Seinhorst, repeteert tegens Teube Eeckinck retroutiliter* acta, protesterende 
ende versoeckende als daer bij. 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger Eeckincks qualitate qua praesenteerde habita* copia te dienen nae 
behooren. 

 
Doctor Hengel volmachtiger van pastore Loddero gesint* nochmaels van Hesselinck handelinge, sin* secus. 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger van Hermen Hesselinck contra dominum pastorem tot Dinxperloo, 
praesenteert habita* copia te dienen nae behooren. 

 
Doctor Theben volmachtiger van d’ heer momber* Kelfken qualitate qua, versochte alnoch* volmachtiger 
van Henrick van Basten copiam van jegendeels* ingediende schriftuir, praesenteerde daerop habita* copia te 
dienen nae behooren. 
Ex* officio doctor Roller volmachtiger van Henrick van Basten, repeteert tegens Vildeken sijne in* puncto 
contumaciae afgeholdene recessen*, admitterenden geen interventie van doctor Kelfken, nisi* facta purga, 
dewelcke tot nochtoe niet geschiet zijnde, submitterende in* dei nomine tot erkentenis van onpartijdigen, 
versoeckende conscriptionem* actorum. 
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Ex* officio doctor Theben salvis* prioribus, seit tot gene kosten ende vervolgens tot gene kosten gehouden te 
sijn, verblijvende hiermede tot sijn voriges. 

 
Ex* officio doctor Roller admitteert* geen dictaten* uit den naeme van Kelfken, nisi* purga facta per 
originalem citatum*, versochte oversulckx tegens Vildeken proclama* te 
decerneren*. 
Ex* officio doctor Theben priora*, refererende sich voor 
 
{folio 151 recto} 
die reste ad acta. 
Ex* officio. Alsoo niemant sich qualificeert op den  naeme van Vildeken, badt* ’t versochte proclama* te 
decerneren*. 

 
Ex* officio doctor Theben, seidt dese proceduire volgens d’ acten te gaen op doctor Kelfken as intervenient* 
voor Derck ten Vildeken, die welcke behoorlijcke cautie* na landtrecht stipulata* manu gepraesteert heeft. 
Ex* officio Roller versochte alnoch* ’t proclama* suo* periculo ende stelt ad* decretum. 
Ex* officio Theben protesteerde dat hier inne geen moge ergaen*, als met kennis van onpartijdige 
rechtsgeleerden nae landtrechte. 
Ex* officio Roller, submitteert* tot advys van onpartijdigen, interim versoeckende ’t proclama* et 
conscriptionem* actorum. 
Ex* officio Theben verblijft bij ’t voorige reces* en retroacten. 
Ex* officio Roller priora*, ende versochte conscriptie* der acten. 
Ex* officio priora*. 
 
(in de marge: Klos contra Sibelinck) 
Doctor Hengel volmachtiger van Jan Clos, inbedinchde* tegens Derck Sibelinck op huiden* ad* 
reassumendum geciteert*, een conclusionschrift, badt* inholts*. 
Ex* officio Roller, qualitate qua, badt* copiam. 
 
Doctor Roller nomine* proprio tegens den vrijhere van Empel, repeteert sijn declaratie* ende retroutiliter* 
acta in ’t selve poinct gepasseert, dewijl* nu niet bij diminutie* wat voorgestelt als dat geen jura van 
applicatie* der stucken lectuir van tegenbediende materien noch oock van verscheiden saecken geen 
verscheidene arrest soude konnen gevordert worden.  
Dat oock die post van die verteringe alhier op ’t gerichte betaelt, niet soude bewesen sijn, soo refereert sich 
comparant* nopende die twe eerste posten ad* notorielatem praxis, op den derden dienende, dat in diversis 
causis diversae archae179 competere*, ende voor het vierde sulckx bewesen te sijn door sijn reeckenboeck*, 
daerbij inbedingende* relationem* 
 
{folio 151 verso} 
van des Weerdes uit sijn overledenen vaeders reeckenboeck* ende versochte dienvolgents met die taxatie te 
vervaeren*. 
Ex* officio doctor Hengel contradiceerde* jegendeels* reces* per* generalia ende verbleeff bij sijne 
diminutie*. 
 
Ex* officio Roller versochte exhibitie* van d’ agnitie* van schulte Weerdts reeckenboeck*, waerbij blijckt 
betaelt ’t hebben voor den heer van der Empel voor defroiement* van ‘t gerichte 10 guldens, 12 stuivers, 
sijnde daerentbovens smorgens door comparant* noch soo veel betaelt luit* reeckenboeck*, dat het beloopt 
over 12 guldens, deswegen tot sijn reeckeninge refererende, gelijck oock uit ‘t selve reeckenboeck* blijckt, 
dat noch 14 guldens in* eisdem causis sijn betaelt, soo niet ingebracht. 

 
Causula* concernens. 

                                                   
179 in verschillende zaken verschillende schatten ?  
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Den 5e juny anno 1656 den heer doctor verteert 2 gulden 4 stuiver, noch den rentmeester van der Empel 
verteert 4 stuiver maeckt te saemen van den heer der Empel 14 guldens 15 stuiver. Den 29 april den doctor en 
den rentmeester van der Empel verteert ende afgedaen voor het gerichte 10 guldens, 14 stuivers als bij Siel 
het gelt telden.  
Aldus geextraheert* uit seecker reeckenboeck* van zalliger Hermen Everts en so was gecanceleert* ende 
deurgedaen. 
Quod* testor – Theodorus Bronckhorst, landtschrijver, 5.10.46 (paraaf) 5.10.64 

 
Waer uit blijckende dat declarant niet alleen niet te veel gestelt, maer per discretie 14 guldens uitgelaeten, 
versochte tot die taxatie te vervaeren* ende daertoe dach an te stellen. 
’t Gerichte stelt dach tegens anstaende saterdach over acht daegen, sijnde den 15e octobris deses. 
 
{folio 152 recto} 
Jovis* 6e octobris 1664 
Stadtholder* Lambert Tra 
Ceurnooten* Rotger Poelhuis, Theodorus Bronckhorst 

 
Doctor Hengel, volmachtiger van den vaedrich Sibrant Jouwersma, gesint* nochmaels van jonker Joost 
Henrick van Asbeecke behoorlijcke handelinge, sin* secus contendeerde* ten profijte als landtrechtens, 

 
Ex* officio doctor Weddinck, volmachtiger van jonker Joost Henrick van Asbeecke, hebbende eerst voor 
weinich daegen copie van anspraeck* bekoomen, versochte terminum* à* die habitae copiae. 

 
Doctor Weddinck, volmachtiger van Jan Sadeler, repeteert tegens Jan Giessinck ende Jan Warners alle 
voorgaende afgeholdene recessen*, ende versoeckt  nochmaels dat die saecke pro* ut jacet tot kennisse moge 
gestelt worden, 

 
Ex* officio doctor Theben, volmachtiger Jan Giessincks en Jan Warners, seyt dat bij die laeste comparitie* 
van d’ edele heren gecommitteerden onder anderen mede door expresse* last ende order van den heer 
Ripperda tot Vorden alhier vast gestelt is, dat jegendeels* praetensie* bij settinge uit die gemeente alsoo die 
gemeens luiden ’t selve onder sich hebben verteert soude worden voldaen, ’t welck eerdaeges sal geschieden, 
versoeckende derhalven dat hierop geen vordere* kosten moge worden gedaen ende jegenparthij* voorneme 
’t gene naer rechte behoort en gepraesenteert is. 
Ex* officio. Seidt dat comparants* praetendent* niet met die geemeente, maer met die verweerders te doen 
hebben, ende dat die selve haer te betaelen schuldich sijn, 
 
{folio 152 verso} 
waertoe noch als voor sonder wijder* oppentholt te gestaeden*, gecontendeert* wordt, alles met expressen* 
eisch van kosten. 
Ex* officio Theben priora*. 
 
(in de marge: Vehlen contra Salm in puncto liquidationis) 
Doctor Theben volmachtiger van sijn vorstlijcke genade den heer prince van Salm, in saecken tegens die 
respective graef  ende vrijheren van Vehlen, in* puncto liquidationis, bevindende dat die tegenparthij die 
saecke van tijt tot tijt soeckt op te holden, daerdoor veroorsaeckende ongemene groote kosten, wol bij desen 
wel expresselijck* de expensis* ende oppentholt geprotesteert hebben, salvis* per* omnia retroactis. 
Similiter* in* puncto declarationis* expensarum. 

 
Doctor Theben volmachtiger van sijn schoonmoeder die weduwe zalliger Hermen Nachtegaels, versocht 
alnoch* van Wessel Roosen antwoort, sin* secus. 

 
Ex* officio doctor Hengel nomine Wessel Rosens, praesenteerde d’ impetrantinne* volkoomen te betaelen, 
bij aldien dieselve haere reeckeninge ende het reeckenboek* met 
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solemnelen* eede voor desen edele gerichte sal hebben bestedicht*. 
 

Ex* officio doctor Theben, seidt dat die principaelste vorderinge  sijn van opgenoomene penningen ende 
afgereeckende schult volgens die bewijsen bij d’ anspraeck* ervindelijck, die welcke niet nodich is te 
besweren, hoewel comparants* principaelinne* oock het reeckenboeck*, soo sij haer leven lanck geholden, 
soude konnen besweren*, ’t welck nochtans bij rechtsgeleerden  
 
{folio 153 recto} 
van goeden ordel* ende verstande in* cas van bereits geholdene afreeckeninge, ende onstraffelijcke 
obligatien*180 voor temerair* soude geacht worden, willende mitsdien tegen jegendeels* impertinente 
dictaten* naeder schriftelijck debath hebben inbedongen*. 

 
Ex* officio. Versochte van deser daeges handelinge gelijck oock van d’ overgegevene anspraeck* cum 
annexis copiam, om met sijnen principaelen* sich daer over naeder te beraeden, ende naer examinatie van der 
impetrantinnen* stucken ende bewijsdommen vorder* doen wat rechtens. 
Ex* officio Theben protesteerde bij desen wel expresse* van die kosten bij die tegenparthij soo temerailijck* 
ende tegens conscientie* veroorsaeckt. 

 
Doctor Theben volmachtiger van Elisabeth Harders, ondertrout sijnde met Gerhert Wijginck, wol tegens 
Henrick ten Bengevoort, vermogens* relatie* des geswooren op huiden* geciteert*, anspraeck* in scriptis 
cum annexis in* cas van injurien* hebben inbedongen*, badt* inholts*. 

 
Ex* officio Doctor Weddinck volmachtiger van Henricten Bengevoort, versochte der inbedongene* 
anspraeck*, salvis* exceptionibus et defensionibus quibuscunque*, copie ende tijt landtrechtens. 

 
Doctor Weddinck volmachtiger van Jan ter Pelckwijck in* judicio praesent, overgaff tegens Arent Giessinck 
declarationem* expensarum, cum annexo, ende versochte die selve hem per copiam ad* diminuendum te 
insinueren*, ende daertoe terminum* te praefigeren*, en badt* terminum* mundandi ad* biduum. 
Terminus à dato over een maent. 
 
{folio 153 verso} 
(in de marge: Beerninck contra die gildemeesters van Meddehoe) 
Doctor Theben volmachtiger van Berent Loickinck ende Geert Herberts, in qualiteit als gewesene 
gildemeesters van die bourschap Medehoe, bevindende dat die volmachtiger van d’ erfgenaemen Beerninckx 
tot dato die voor desen inbedongene* schriftuir niet heeft geexhibeert*, wol daervan partis* adversae 
contumaciam* geaccuseert*, ende onpartijdich recht op die voorige acten versocht hebben, met expressen* 
eisch van kosten, versoeckende in* cas van wijder* proces cautionem* pro* litium expensis te praesteren. 

 
Frits Raebelinck uit den naeme van sijn vader Gerherdt Raebelinck, verhaelt hoe dat hij met anpeindinge* 
ende opbadinge* tegens Henrick ten Kreil hebbe gekregen volkoomen verwin* wegens seeckere geltpacht bij 
opbadinge* gespecificeert, daervan oock die wette* behoorlijcken heeft laeten exploicteren*, ende alsoo 
dieselve daertegens onbehoorlijck heeft gedaen pandtkieringe*, sonder daervan die gerinchste redenen bij te 
brengen als versochte men bij desen edele gerichte pandtsterckinge* ’t erkennen. 
’t Gerichte erkent pandtsterckinge*. 

 
Doctor Weddinck volmachtiger van Wilhelm Waelien in saecken tegens die weduwe van wijlen Jacob 
Willinck, repeteert die versochte  
 
{folio 154 recto} 
ende exequeerde* wette* van anpeindinge* ende opbaedinge* waer tegens off wel uit den naeme van die 
voorstenders der armen tot Wenterswijck, vermeintelijcks oppositie geschiet is, ende ’t selve niet 
                                                   
180 in de kantlijn staat hier een insertie, nl. et in punctis sive postis minutis. Het bijbehorende teken heeft 
mogelijk op deze plaats gestaan, maar is door inbinden en afsnijden weggevallen. 
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achtervolgen oock daer toe ongefundeert sijn; wol comparant* achtervolgens voorige proceduir, d’ immisie*, 
ende daervan die wette* versocht hebben, 

 
Doctor Weddinck, volmachtiger van Jan Bloemeries, sprack an met rechte vermoge* relatie van Jan ter 
Pelckwijck geciteert*, Warner Broerinck als borge voor Tonnis Beerninck volgens 
sijn eigen hant in dato den 8e decembris 1663 voor die somma van elff guldens vijff stuiver, gesint* 
betaelinge ende afwacht* des gedaechdens comparitie*, sin* secus proclama*. 

 
’t Gerichte erkent* proclama*. 
Proclamatus* non* comparuit. 

 
Wilhem Raesvelt, achtervolgens gedaene inleidinge in een gerechte 12e part der goederen Honesch ende 
Goerdeswerck (waervan die wette* door den gerichtsdienaer Abraham Peters, vermogens* desselfs relatie*, 
an die weduwe Waelien als detentrice* is geinsinueert*), overgaff181 tegens gemelte weduwe justificatie* 
offte anspraeck* cum annexis, comcluderende inholts*, ende versoeckende in* contumaciam non* 
comparentis proclama* ’t erkennen*. 
Ex* officio Doctor Weddinck uit den naeme van die weduwe Waelien, versochte salvis* quibuscunque der 
anspraecken* copie ende tijt. 
 
{folio 154 verso} 
Erschenen Berent ten Woestenesch ende heeft bester gestalt rechtens in allen tegenwoordigen ende 
kompstigen saecken in* specie in* causa contra Jan Onnekinck alnoch* voor den weledele hoove van 
Gelderlant ongedecideert hangende, geconstitueert* ende volmachtich gemaeckt heren doctorem Johan op ten 
Oorth borgemeester der stadt Arnheim ende griffier van die lehnen des vorstendombs Gelre ende graefschaps 
Zutphen idque cum promissione rati et indemnitatis aliisque consuetis clausulis182. 

 
Erschenen Wilhelm ten Brincke die bekande voor sich ende sijnen erven oprechter wettelijcker schult 
schuldich te sijn an Moses Jode die somma van 14 rixdaler ende beloofde dieselve neffens interesse* ende 
kosten à dato over een maent gewis ende onfeilbaer te betaelen, onder verbant* van sijn goederen, ende 
poene* van reele* ende parate executie. 

 
Doctor Weddinck volmachtiger van Moses ende David Jooden, afwacht* van Wilhelm ter Bruggen, 
handelinge. 
Ex* officio Frits Raebelinck, volmachtiger van Wilhelm ter Bruggen, inhaereerde* noch als voor sijne voor 
desen afgeholdene recessen* daerbij omni* meliori modo persisterende*. 
 
{folio 155 recto} 
Doctor Weddinck uit den naeme van Derck Poppinck, heeft vermoge* relatie van Jan ter Pelckwijck d’ 
angepeindete* gerede* ende ongerede goederen van Coepe Wessels voor die somma van 10 guldens, 
verteerde kosten, huiden* dato opgebaedet* ende daervan die wette* tegens gemelte Wessels gebeden* ende 
erholden*. 

 
Doctor Weddinck volmachtiger van Derck Haskers, heeft vermoge* relatie des geswooren Jan ter Pelckwijck 
d’ angepeindete* gerede* ende ongerede goederen van Coene ter Hoerne voor die somma van 7 daalder, van 
afgehaelde waeren, huiden* dato opgebaedet* ende daervan die wette* tegens gemelte Coene ter Hoerne 
gebeden*. 
Obtinuit*. 

 

                                                   
181 hierboven staat n(on) exhib(itum): het is niet getoond 
182 en dit met belofte van geldigheid en vrijwaring, en met overige gebruikelijke clausules 
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Doctor Weddinck, volmachtiger van Aelbert Micharis, affwacht* van Berent Plante op junchst* begangene 
contumacie* sijn beter recht in te brengen, sin* secus, denselven inholts* der anspraecken* vellich* te 
verklaeren. 
Ex* officio Doctor Theben, volmachtiger Plante, sonder contumacie* gestant te doen, petit* copiam, salvis*. 
Ex* officio. Was geen handelinge gestendich nisi* refusis expensis. 
 
{folio 155 verso} 
(in de marge: Trae contra Giesinck) 
Doctor Weddinck volmachtiger van Lambert Trae, overgaff183 die voor desen tegens Arent Giessinck 
inbedongene* anspraeck*, concludeert inholts*. 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger Arent Giessincks petit*  copiam salvis* quibuscunque. 

 
Doctor  Weddinck volmachtiger van Abraham Waelien, overgaff tegens Jan Warners recessum* in scriptis 
cum annexis, concludeert inholts*, ende badt* terminum* mundandi ad* biduum. 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger van Jan Warners petit* copiam. 
Similiter* in* causa Jan Waelien contra Jan Warners. 

 
Hermen Poelhuis heeft vermoge* relatie* van Jan ter Pelckwijck d’ angepeindete* gerede* ende ongerede 
goederen van Frerick ten Bussemsmit voor die somma van 7½ guldens heerkoomende* van afgekoft vlees 
huiden* dato opgebaedet* ende daervan die wette* gebeden*. 
Obtinuit*. 

 
Doctor Hengel volmachtiger van Wilhelm Raesvelt ende Jan Wesselinck, in- 
 
{folio 156 recto} 
haereert* nochmaels sijne voor desen tegens Aelbert ten Broecke, in qualiteit als man ende mombaer* sijner 
huisvrouwen ende gemelte Marie ten Broeck over ’t poinct van des inventarii beëdinge*, afgeholdene 
recessen*, afwacht* het versochte nochmaels op huiden*, susten* badt* die gedaechde door vonnis van 
onpartijdige tot die versochte bestaedinge*, als landtrechtens, moge worden gecondemneert*, tot dien einde 
bij desen submitterende*. 
Ex* officio doctor Theben, volmachtiger van Marie ten Broeck, wol een exceptionschrift* hebben 
inbedongen, badt* als daerbij. 
Ex* officio . Seidt jegendeels* incumbeert* hebbe voor lanchst te handelen, ende te meer het versochte 
inventaris te beëden*, verblijft daerom bij sijn voorige versoeck. 
Ex* officio Theben priora*. 
 
(in de marge: Jonker Eerde contra Wessel ter Stege) 
Doctor Theben, volmachtiger van jonker Adriaen van Eerde contra ter Stege, versochte op die insinueerde* 
declaratie te diminueren* ende sunsten* met die taxatie te vervaeren* nae landtrechte. 
Ex* officio doctor Hengel, inbedinchde* loco* diminutionis recessum* in scriptis, badt als daerbij. 
Ex* officio Theben priora* met protest van sich niet wijders* in te laeten. 

 
Doctor Hengel, volmachtiger van Henrick Craenen  
 
{folio 156 verso} 
overgaff vel* quasi tegens Jan Warners sijn exceptionschrift*, waervan men in vacantiis copiam ontfangen, 
een antwoort op d’ exceptie*, praesenterende ende versochte wijders* als daer bij. 

 Ex* officio Jan Warners versochte copiam. 
 

(in de marge: Woestenesch contra Henrick Gellinck) 

                                                   
183 hierboven staat n(on) exh(ibitum): het is niet getoond 
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Doctor Hengel volmachtiger van Berent Woestenesch ofte Dunnewijck, repeteert sijne tegens Henrick 
Gellinck erholdene* citatie* ex* lege diffamari ende daervan exequeerde* wette*, in gevolge van die welcke 
gemelten diffamant* is operlecht op huiden* sijne actie, soo hij eenige sustineert* ’t hebben, op poene* van 
een eeuwich stilswijgen bij te brengen, ende te institueren*, afwacht* daerop tot paritie* des gerichtelijcken 
decreti editie*  van actie, sunsten* badt* tegens denselven proclama* ende dienvolgens nae landtrechte die 
twede wette*. 

 
Ex* officio Henrick Dunnewijcque compareert* onder protestatie van sich voor desen edele landtgerichte 
voor als noch niet in te laeten, ende seit onder gelijcke protest dat die saecke tusschen hem ende Berent 
Woestenesch eerst ’t hoeve is angevangen, daerbij oock gedenckt te verblijven sonder van het hoff af te 
treden, niettemin protesterende van alle hinder, schaede ende kosten die hem bij desen edele landtgerichte 
mochte worden angedaen. 

 
Ex* officio seidt dat door jegendeels* exhibeerde*  
 
{folio 157 recto} 
chartabelle* den gevelleden decreto niet wordt gepareert, verblijft oversulckx bij sijn versochtes proclama*, 
ende soo hij meent die saecke litispendent* ’t hoeve te sijn, als neen, sulckx mach hij hebben behoorlijck an 
desen edele gerichte te verificeren. 

 
Doctor Hengel, volmachtiger van jonker Jacob van Dunnewolt, seidt die saecke tegens die weduwe van 
zalliger Hermen Smits een geruimen tijt stil gelegen ’t hebben, versochte daerom een edele gerichte novam* 
citationem tegens gemelte weduwe gelieve te decerneren*, ten einde het proces in suis terminis volschreven 
sijnde, ten oordeel van onpartijdigen moge bestaedet* ende dach van collatie* praefigeert* worden. 
Obtinuit*. 

 
Sabbati* 8e octobris 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts 

 
Erschenen Sander Welsinck ende heeft voor sich ende als lasthebbende van sijn susters Geeske ende 
Henrickje Welsinck in alle sijne tegenwoordige ende toekompstige saecken als mede in* specie tegens sijn 
suster Aeltjen Welsinck bevolmachtiget doctorem Berthram Theben om daer tegens te procederen, en van 
haer reeckeninge ende reliqua* te eischen van sodaene administratie van 3e achtendeel van ’t goet 
Loeverdinck in kerspel 
 
{folio 157 verso} 
Aelten bourschap Iserloo gelegen als sij naer comparants* moeders overlijden daervan gehadt heeft alles cum 
potestate substituendi et clausula rati indemnisationis aliisque solitis et ordinariis184. 

 
Lunae* 10e octobris 1664 
Stadtholder* Wilhelm Hertlieff 
Ceurnooten* Casper Everts, Theodorus Bronckhorst. 

 
Maximiliaen Richolt heeft vermoge* relation* des geswooren Jan Grievincks d’ angepeindete* gerede* ende 
ongerede goederen van Jan in ’t Klooster voor die somma van 50 guldens achterstendige pacht ter goeder 
reeckeninge huiden* dato opgebaedet* ende daer van die wette* tegens gemelte Jan in ’t Klooster gebeden. 
Obtinuit*. 

 
 

                                                   
184 met volmacht om te ervangen en met de clausule van geldige vrijwaring en overige gewone en 
gebruikelijke (clausules) 
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Jovis 13e octobris 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts 

 
Erschenen voor desen edele landtgerichte Berthram Theben der rechten doctor, ende heeft in qualiteit als 
volmachtiger van Sander Welsinck voor sich ende als last- ende  rechthebbende van sijn susters Geesken 
ende Henrickje Welsincks volgens authentycque acten en volmachten respectievelijck van den 8e septembris 
ende 2e augusti 1664 en gedateert tot Amsterdam en Embden 
 
{folio 158 recto} 
ende bij die notarissen G.V. Vos ende J. Edelhoff ondergeschreven ende geteeckent arrest gedaen op het 
achtendeel van het godt Lorvinck in d’ heerlijckheit Bredevoort, kerspel Aelten, bourschap Linteloo gelegen, 
ende gemelte Aeltjen Welsinck huisvrou ende weduwe van zalliger Jan Som toebehoorende, ende sulckx om 
reeckeninge, bewijs ende reliqua* ’t hebben van sodane bewint ende administratie als die voorschreven 
Aeltjen Welsinck naer ’t overlijden van Sander Welsincks moeder zalliger van de drie achtendele des 
vorschreven goedts Lorvinck gehadt ende sich angematicht heeft, versoeckende terminum* justificandi 
arrestum, ende alsoo beide vreemdelingen sijn, een gast-* of nootgerichte van drie daegen tot drie daegen 
daertoe an te stellen. 

 
Obtinuit* ende wort terminus* justificandi arrestum tegens den 24e deses maents octobris angestelt 
Hiervan Jan ter Pelckwijck den 21e octobris an Aeltjen Welsinck insinuatie* gedaen, luit* desselfs relatie*. 

 
Veneris* 14e octobris 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Paul Colwagen, Theodorus Bronckhorst 

 
Lambert Trae heeft vermoge* relation van Abraham Peters d’ angepeindete* gerede* ende ongerede 
goederen van Joost Simmellinck voor die somma van 20 daler heerkoomende* van verteerde kosten ende 
afgehaelt bier, sampt* schaede met rechte, ende dat ter goeder reeckeninge, huiden* dato opgebaedet* ende 
daer van die wette* tegens gemelte Simmelinck gebeden* ende erholden*. 

 
Eodem*  
coram* Stadtholder* Joost ter Vile rentmeester 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts 
 
{folio 158 verso} 
Frits Raebelinck volmachtiger van den heer amptman* Quijrijn Wolters, versoeckt ende doet anpeindinge* 
an het goet Wesselinck onder Aelten gelegen ende Geert Wesselinck toestendich ende sulckx voor een binnen 
ende buiten jaersche thiende van twe vercken jaerlijckx, ende voorts voor den gehelen achterstant haer 
vorstelijcke genade van Nassou jaerlijckx daer uit competerende* die welcke genoemde vercken jaerlijckx 
met 10 daler van olts here sijn betaelt, versoeckende dat gemelte Geert Wesselinck hiervan per* extractum 
die wette* moge gedaen worden. 

 
Sabbati* 15e octobris 1664 
Stadtholder* Casper Everts 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Hermen van Basten. 

 
Erschenen Michael van Basten doctor als conjuncta* persona van sijn swaeger doctor Joost de Roller, 
versochte dat ’t proces in saecken tegens d’ heer van der Empel alsoo op huiden* terminus* collationandi was 
angestelt an onpartijdige in* contumaciam mach afgesonden worden. 

 
En sijn dienvolgens die actitata* tegens d’ originele ende protolcolleerde recessen* # ten overstaen  van 
desen edele gerichte en doctor Michael van Basten in qualiteit als hierboven gemelt en in absentie van den 
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patrono* partis* adversae # vlijtich gecollationeert* ende daermede verbotenus* ’t accorderen bevonden ende 
is tot ordeldraeger* gestelt Hermen van Basten. 
 
{folio 159 recto} 
Martis* 18e octobris 1664 
Stadtholder* Joost ter Vile, rentmeester 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts 
 
(in de marge: Salm contra Eerde) 
Doctor Weddinck volmachtiger van jonker Adriaen  van Eerde ten Pleckenpoel, gesien hebbende het 
 naestleden gerichtsdach door den volmachtiger van sijn vorstelijke genade van Salm gedicteerde 
reces*, bevint ’t selve alleen te bestaen in repetitien van voorige puncten die desersijts genoechsaem 
gedebatteert sijn, oversulckx dat onnodich is on sich hier mede op te holden, ’t selve specialijck te refereren, 
sonder* verblijft men bij voorige submissie* ende bedingen soo in* contumaciam als andersints gedaen, met 
versoeck van ablegatie*. 
Ex* officio Theben volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den heer prince van Salm, praevia* generali* 
contradictione, petit* diem* collationandi an te stellen. 

 
Terminus* tegens anstaende maendach over een maent, sijnde den 21e novembris deses jaers 1664. 
 
{folio 159 verso} 
Fiscus in saecken tegens ten Broeck, versocht nochmaels conscriptie* van acten ende een dach van ablegatie* 
an te stellen. 

 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger van Henrick ten Broeck, sachte voor vele gerichtsdaegen van 
gelijcken versocht ’t hebben collatie* ende derhalven geprotesteert van kosten en oppentholt naer gedaene 
submissie*, protesteerende derhalven noch als voor dat ’t proces niet sal afgaen tensij dan saecke dat den 
fiscus volmachtigers pretendent* die kosten hebbe gerefundeert* nae die submissie* ex adverso temere* 
gecauseert*, stellende # dit incident tot kennis van onpartijdige rechtsgeleerden #. 
 
(in de marge: Schepen ten Hagen contra Groenewolt) 
Doctor Weddinck volmachtiger van d’ heer obercommissaris Groenewoldt, versoeckt nochmaels dat die 
saecke contra Derck ten Haegen over punct van contumacie* moge conscribeert* ende afgesonden worden.
       
Ex* officio Theben volmachtiger van Derck ten Haegen, versochte alnoch* dat d’ acten mogen 
geconscribeert* worden ende dach van collatie* an te stellen. 
Ex* officio priora*. 
 
(in de marge: Die weduwe zalliger heer landtschrijver Johannis Wisselinckx contra schepen ten Hagen) 
Doctor Weddinck uit den naeme van sijn schoonmoeder repeteert tegens Derck ten Haegen d’ overgegevene 
justificatie* van arrests, daerop handelinge ofte comparitie* versoeckende, sin* secus.   
Ex* officio doctor Theben volmachtiger van schepen Derck ten Haegen verwachte eerstdaeges daerop 
desselven bescheit* ende vorders* te doen wat nae rechte behoort.      
 
{folio 160 recto} 
Erschenen ten Broecke ende overgaff reelijck sijne voorleden gerichtelijcke inbedongene* anspraeck* tegens 
Hermen Storm, nomine* uxoris, ende versochte van tegenparthij handelinge, sin* secus, contendeert* ten 
profijte landtrechtens. 
Ex* officio Theben petit* copiam, salvis*. 

 
Doctor Hengel, volmachtiger van Jan Koninck overgaff tegens Claes Raeven ende desselven soon een 
exceptionschrift*, badt* ende concludeerde inholts* ende versochte terminum* mundandi ad* biduum. 
Ex* officio Theben volmachtiger Claes Raeven petit* copiam. 
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Doctor Hengel volmachtiger van Anania Willinck, versochte datt Gerrit Eckervelt op sijne junchst* 
begangene contumacie* sijn beter recht op huiden* sal hebben intebrengen, ende sijnen ongehoorsaemheit 
nae landtrecht te purgeren*, bij onstentenis van dien badt* gemelte Eckervelt der anspraeck* vellich* ’t 
erklaeren. 
Non* comparuit. 
 
{folio 160 verso} 
(in de marge: Salm contra Vehlen in puncto condictionis indebiti)    
Doctor Theben volmachtiger van sijn vorstlijcke genade d’ heer prince van Salm, contra die respectieve 
graeff ende vrijheren van Vehlen, in* puncto condictionis* indebiti, versocht alnoch* conform d’ edele 
hooves brieven, restitutie van die gelichtede acten ende alsdan complementum* ende dach van ablegatie* an 
te stellen, salvis* per* omnia retroactis in* puncto contumaciae. 
 
(in de marge: Welevelt contra Groenewolt in puncto liquidationis primi anni. Item secundi anni) 
Doctor Theben volmachtiger van d’ heer obercommissaris  Groenewolt # in puncto liquidationis primi anni # 
contra d’ heer Welevelt tot Diepenbroeck, overgaff recessum* in scriptis cum annexis petendo* terminum* 
mundandi.  
Similiter* in* puncto secundi* anni. 

 
Doctor Theben volmachtiger van Jan ter Honnepe wol tegens Engelbert Storm op huiden* geciteert* 
anspraeck* in scriptis met het geanneecteerde maechscheit* hebben inbedongen*, badt* inholts*. 
Ex* officio petit* copiam, salvis*. 

 
Doctor Hengel volmachtiger van Johannis Sartoris heeft vermoge* relation* des geswooren voochts Hermen 
van Basten d’ angepeindete* gerede* ende ongerede goederen van Godefrid Frederick van Basten voor die 
somma van 43 guldens 9½  stuivers una* cum interesse à* die morae, sampt* kosten ende schaeden, huiden* 
dato opgebaedet* ende daervan eene wette* tegens gemelte Basten gebeden*. 
Obtinuit*. 
 
{folio 161 recto} 
Mercurij* 19e octobris 1664 
Stadtholder* Joost ter Vile, rentmeester 
Ceurnooten* Derck Brethouwer, Hermen Huininck, Erick Everts 
 
(in de marge: Beeltjen Rallen contra die gasthuismeesters van Boeckholt) 
Doctor Weddinck volmachtiger van Beeltjen Rallen, verstaende dat an sijden van die gasthuismeesteren nu 
eindelijck na alle uitgenoomene uitvluchten ende begangene contumacien* een antwoort soude ingeschooven 
sijn, wol daervan salvis* quibuscunque copie ende tijt landtrechtens inbedongen* hebben. 
 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger van die gasthuismeesters tot Boeckholt, sonder die gerinchste 
contumacie* gestant te doen, refereert sich tot die reele exhibitie* van d’ inbedongene* antwoort. 

 
Doctor Theben volmachtiger van sijn vorstelijcke genade d’ heer prince van Salm, in saecken tegens die 
respectieve graeff ende vrijheren van Vehlen, in* puncto van den vermeinten vijffjaerigen achterstant, 
versochte dat die brieven van den edele hoove van Gelderlant, daer bij die wederrechtelijcke voorgenoomene 
executie* gestoit is, an den ceurnooten* van desen edele landtgerichte door een edele hooves boode 
geinsinueert*, ten protocolle moge gebracht ende geregistreert worden, inhaererende* vorders* die 
meermaels geaccumuleerde* cumulatie* in* non ablegando acta. 
Similiter* in* puncto d’ annis 1644 et 1645. 
 
{folio 161 verso} 
(in de marge: Kerckmeesters tot Aelten contra Henrick ten Broeck) 
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Doctor Theben volmachtiger van Henrick ten Broeck in Dinxperloo, versochte nae verloop van 
gewoontlijcken tijt landtrechtens van die kerckmeesters van Aelten handelinge, sin* secus contendeerde* ten 
profijt als landtrechtens. 
Ex* officio die kerckmeester in absentie van sijn advocaet versocht termini* prorogationem*. 
 
Doctor Theben als volmachtiger van den heer doctor Kelfken als intervenient* voor Derck ten Vildeken, 
hebbende tot verscheiden tijden angeholden in saecken tegens Henrick van Basten om copie ’t hebben van 
jegendeels* intendit*, daervan volmachtiger bis* dato geen copie ontfangen, wegens die prolixiteit* derselve, 
welcke men nochtans verstaet dat bereits soude afgecopieert zijn, soo versochte voor als noch copiam, met 
praesentatie om daertegens te doen ende voor te neemen, als nae landtrechte behoortt. 
 
Doctor Weddinck volmachtiger van Lambert Cremer, hebbende voor desen tegens Gerrit Jegerinck over 
punct van kosten dach van taxatie laeten anstellen die welcke door des gedeclareerden versoeck ende belofte 
van dat hij dieselve in der goede wilde afmaecken ende betaelen gecircumduceert* is worden, versochte 
novum* terminum an te stellen ende daervan die wette* an hem te decerneren*. 
Obtinuit* en wort terminus* tegens den 19e novembris 1664 angestelt, mits dat hiervan behoorlijcke 
insinuatie* sal gedaen worden. 
 
{folio 162 recto} 
Erschenen Wilhelm Plante ende beloofde an Jan Spaermaeckerinck tusschen dit ende anstaenden 
gerichtsdach wegens ’t gene soo hij wegens den koop met Teube ten Oosterhoff ingegaen, ende den schaede 
daer door # geleden omtrent ad 30 guldens behalven die kosten # als sijn eigene propere schult te willen 
betaelen, ende goet maecken, onder verbant* van sijn persoon ende goederen, ende poene* van reele ende 
parate* executie. 

 
Erschenen Erick Schutte ende hebbende verscheidenmael van selfs, als mede door den ondervoocht Jan 
Grievinck Mechtelt Brethouwers, weduwe van zalliger Engelbert van Dieren in der goede laeten anspreecken 
om betaelinge te mogen hebben van ses hundert vijffentwintich guldens, met de rente van dien, inholts* den 
gerichtelijcken willekeur* van den 18e februarij deses jaers 1664, sonder eenige betaelinge te bekoomen, soo 
doet bij desen in kraft* van gemelte willekeur* ende gestelde hypotheque anpeindeinge* an die 
verhypothyseerde behuisinge alhier binnen Aelten tusschen Henrick Romunde ende Evert Heickinck huis 
gelegen ende sulckx om betaelinge ’t hebben van die voorschreven 625 guldens una* cum interesse et 
expensis, versoeckende hier van die wete* an haer per* extractum protocolli te  laeten insinueren*. 
Obtinuit*. 
 
{folio 162 verso} 
Doctor Theben volmachtiger van Wilhelm Plante in* judicio praesent, sprack an met rechte Gerrit ten 
Gussinckloo, vermoge* relation* des geswooren op huiden* geciteert* voor die somma van 23 daler 
wettelijcke schult ende sulckx tot goeder reeckeninge, versoeckende daervan voldoeninge cum* expensis 
ende verwacht des gedaechden comparitie*, sin* secus, badt* tegens hem proclama* te decerneren*. 

 
’t Gerichte erkent* proclama*. 
Den dienaer relateert van gedaene roepen. 
Sed* non* comparuit. 
 
Erschenen Jan Ovinck ende bekande schuldich te sijn an Lucas Ophuis acht ryxdaler # met die kosten ad 35 
stuivers # beloofde dieselve an hem in tijt van ses weecken te betaelen bij poene* van executie* ende 
peindinge* als nae landtrechte, daerop hanttastinge* gedaen is. 
 
(in de marge: Drupper contra heer Arentsen) 
Doctor Hengel volmachtiger van Henrick Arentz, versocht dat in saecken tegens Wilhelm Drupper dach van 
collatie* moge worden angestelt .  
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Ex* officio doctor Theben volmachtiger van Wilhelm Drupper qualitate qua, seit ’t selve verleden 
gerichtsdach mede versocht ’t hebben. 
 
(in de marge: Heer ter Empel contra die weduwe en erfgenaemen Grootenhuis sampt consorten) 
Doctor Hengel volmachtiger van heer tot der Empel repeteert tegens die weduwe Grootenhuis ende consorten 
retro* utiliter acta, ende versochte nochmaels dat parthij advers* op huiden* praecise te quadrupliceren*  
 
{folio 163 recto} 
moge operlecht worden185, sin* secus, stelts 

 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger van die weduwe ende erfgenaemen Grootenhuis, hebbende copiam 
den 13e octobris van jegendeels* seer prolixe* triplycque* ontfangen, sal daer op dienen nae behoor ende 
vereisch van saecke. 
 
(in de marge: Weduwe ende erfgenaemen Grootenhuis contra Wilhelm Hoopman) 
Doctor Hengel volmachtiger van den heer totter Empel als intervenient* voor Wilhelm Hopman, 
praesenteerde sijne inbedongene* schriftuir tegens die weduwe Grootenhuis intra* quatriduum* ad* manus 
secretarii in te leveren, die welcke hij volmachtiger (gelijck volmachtiger ex* officio bewust) om noodige 
absentie niet heeft konnen bijbrengen. 

 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger van die weduwe ende erfgenaemen Grootenhuis cum* protestatione 
d’ expensis retardati* processus, alsoo onsersijts voor jaer ende dach van een schriftuirken van een halff blatt 
gedient is, petit* recessus* copiam, salvis*. 
 
(in de marge: Seinhorst contra Eeckinck) 
Doctor Hengel volmachtiger van Berent Seinhorst repeteert in saecken tegens Teube Eeckinck retro* utiliter 
acta, versoeckende nochmaels als daerbij, sin* secus, contendeert* in* contumaciam tot versteck. 
 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger van Essele Eeckinck als intervenient* voor Teube Eeckinck, volgens 
gedaene gerichtelijcke interventie*, hebbende alnoch* geen copie ontfangen, versochte copiam ende tijt 
landtrechtens. 

 
Doctor Hengel volmachtiger van pastore Jacob Loddero, versochte nochmaels van Hermen Hesselinck op 
desersijts naeckt ende bloote anspraeck*, waervan parthij advers* voorlanchst* copie ontfangen nu in 
termino handelinge, sin* secus. 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger van Hermen Hesselinck, niet copiam ontfangen ’t hebben, derhalven 
versochte die selven alnoch* ende tijt landtrechtens.  
 
{folio 163 verso} 
Hermen Huininck ende Erick Everts ceurnooten* des Aeltenschen landtgerichts, uit kracht van d’ ontfangene 
acte van authorisatie van den heer stadtholder* Joost ter Vile in dato den 17e octobris 1664, relateren ende 
verklaeren ter requisitie* van Enneken Warners weduwe van Berent Goosens, ons persoonlijck vervoecht ’t 
hebben op ‘t  goedt Maurits, alwaer requirante* Enneken Wanders weduwe van Berent Goosens kranck end 
swack van lichaem sijnde edoch goedes verstants, geassisteert met Isaac van Isendoorn haerer tot dese saecke 
gekooren ende toegelaten mombaer*, kraft* deses bij forme van gifte van dootswegen, d’ halfscheit van haer 
aelinge* goederen an haeren neeff Dries Maurits om ’t selve nae haeren doode voor af te profyteren, gelijck 
sij testatrice noch vorder* verklaerden haer uiterste wille mede te wesen dat Dries Maurits voor huishuir 
vier* ende licht van den tijt aff dat sij testatrice bij Dries voorschreven in huis is koomen inwoonen, tot dat sij 
wederom mochte scheiden, jaerlijckx ende alle jaer voor uit den gehelen boedel vijff daler hollants solde 
hebben af te trecken als creditor gelijck sij hem sulckx bekent schuldich te wesen bij desen, versoeckende dat 
dese haere uiterste  

                                                   
185 hierboven staat ‘2’en ‘1’, zodat gelezen dient te worden ‘moge worden operlecht’.  
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{folio 164 recto} 
wille van een edele gerichte moge gehanthaeft worden, als een gifte van doots wegen ofte legaet, ofte 
sunsten* omni* meliori modo. 
Sonder argelist*.  

 
Jovis* 20e octobris 1664 
Stadtholder* Joost ter Vile, rentmeester 
Ceurnooten* Rotger Poelhuis, Lambert Tra 

 
Doctor Weddinck uit den naem van Herts die jode sprack an met rechte Dierck ten Nienhuis uit Ratum 
vermoge* relation des geswooren Abraham Peters op huiden* geciteert*, voor die somma van 
achtendartichsten halven186 ryxdaler, gesint* betaelinge met refusie* van kosten ende afwacht* des 
gedaechden comparitie*, sin* secus versochte tegens hem proclama* te decerneren*. 
’t Gerichte erkent* proclama*. 
Proclamatus* non* comparuit. 

 
Doctor Weddinck uit den naeme van Herts Jude, sprack an met rechte Hermen ter Hoerne vermoge* relation 
des geswooren Abraham Peters op huiden* geciteert* voor die somma van vierendertich ryxdaler, gesint* 
betaelinge met den interesse* ende kosten, ende afwacht* des gedaechden comparitie*, sin* secus, proclama* 
te decerneren*. 
’t Gerichte erkent* proclama*. 
Proclamatus* non* comparuit. 
 
{folio 164 verso} 
Doctor Weddinck uit den naeme van Jan Bloemeries, afwacht* van Warner Broerinck op junchst* begangene 
contumacie*, sijn beter recht in te brengen, sin* secus, denselven inholts* der anspraeck* vellich* te 
verklaeren. 
 
(in de marge: Jonker Eerde contra Wessel ter Stege) 
Doctor Hengel volmachtiger van Wessel ter Stege, exhibeert* recessum* submissivum tegens jonker 
Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel, concludeerde ende submitteerde* als daer bij met versoeck dat bij een 
edele gerichte dach van collatie* moge worden angestelt. 
 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger van jonker Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel, praevia* generali* 
contradictione van jegendeels* ingeschoovene reces*, met reserve van naeder debath ende bewijs ten 
principaelen* suo* loco et tempore versochte in contumaciam* non diminuentis* op die geexhibeerde* 
declaratie met taxe van onpartijdige rechtsgeleerden te vervaeren*, ende tot dien einde diem* collationandi an 
te stellen, gelijck voor desen mede versocht is. 
Terminus* collationandi angestelt tegens saterdach over drie weecken, sijnde den 12e novembris 
naestkompstich*. 
 
{folio 165 recto} 
(in de marge: Trae contra Arent Giesinck 
Doctor Weddinck volmachtiger van Lambert Trae, afwacht* van Arent Giessinck geboerlijcke* handelinge, 
ende afwacht* des gedaechden  comparitie*, sin* secus, proclama*. 
Ex* officio Theben volmachtiger van Arent Giessinck, petit* copiam, salvis*. 

 
Erschenen voor desen edele gerichte Adriaen ter Helle ende bekande uit kraft* van obligatie* waerer 
wettelijcker schult schuldich te sijn an Berent Smeenck die somma van 30 guldens hollants, beloovende die 

                                                   
186 zevenendertig en een halve 
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selve una* cum expensis in tijt van drie weecken gewis ende onfeilbaer te betaelen, onder verbant* van sijn 
goederen, die selve bij faulte* van misbetaelinge ter parater* ende daetelijcke executie* submitterende*. 

 
Doctor Weddinck volmachtiger van Wilhelm Waelien, hebbende naestleden* gerichtsdach tegens die 
weduwe van zalliger Jacob Willinck in haer behuisinge, kraft* verwins*, immissie* gebeden*, ende daerop 
bij absentie des heren drosten* geen obtinuit* konnen erholden*, wol die selve mitsdesen gerepeteert, ende 
daer van nochmaels die wette* te decerneren* gebeden* hebben. 
Obtinuit*. 
 
{folio 165 verso} 
Doctor Hengel volmachtiger van den vaendrich Jouwersma, afwacht* nochmaels van jonker Asbeeck naer 
soo lange genootene dilaien*, behoorlijcke antwoortt wol sunsten* contumaciam* desselven geaccuseert 
ende proclama* versocht hebben. 
Ex* officio doctor Weddinck volmachtiger van jonker Asbeeck wol sijn antwoort inbedongen* hebben. 

 
Doctor Hengel volmachtiger van Warner Broerinck afwacht* van Berent Selckinck op huiden* in* termino 
behoorlijcke bijbrenginch van triplycque*, sin* secus, contendeerde* in* contumaciam tot versteck. 
Ex* officio Berent Selckinck wol sijn triplycque* inbedongen* hebben. 

 
Doctor Hengel volmachtiger van Jan Broerinck inbedincht* tegens Berent Selckinck (onangesien* hem 
volmachtiger noch nae ontfanck van jegendeels* duplycque* tijt competeert*) triplicam* naeckt ende bloot 
ende submitteerde* als daerbij, nisi*. 
Ex* officio Selckinck versochte copy ende tijt. 

 
Doctor Hengel volmachtiger van Wilhelm Raesvelt ende Johan Wesselinck, versochte van Aelbert ten 
Broecke qualitate qua sijne voor desen inbedongene* exception* schrift reele exhibitie*, sin* secus, 
submitteert* dese saecke soo over dit poinct als over ’t poinct van die versochte beedinch* des inventarii tot 
kennis van 
 
{folio 166 recto} 
onpartijdigen, met protest van kosten. 

 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger van Marie ten Broeck, repeteerde sijne exhibeerde* 
exceptionschrift*, et si* quid contra agatur, petit* copiam. 

 
Doctor Theben volmachtiger van Elisabeth Hardes contra Henrick ten Bengevoort, petit* op die gedaene 
anspraeck* antwoort, sin* secus, et si* quid contra agatur, petit* copiam. 

 
Ex* officio doctor Weddinck volmachtiger van Henrick ten Bengevoort, seidt den tijt landtrechtens noch niet 
verloopen te sijn. 
 
(in de marge: Vehlen contra Salm in puncto liquidationis) 
Doctor Theben volmachtiger van sijn vorstelijcke genade d’ heer prince van Salm in saecken tegens die 
respectieve graeff ende vrijheren van Vehlen, in* puncto liquidationis, repeteerde die recessen*  voor desen 
afgeholden, protesteerde dat in die saecke niet moge gedaen ende voorgenoomen worden, als met kennis van 
onpartijdigen. 

 
Doctor Theben volmachtiger van sijn schoonmoeder Nachtegaels, wol contra Wessel Roosen gedaene 
antwoort replycque* cum* annexis hebben inbedongen*, badt* inholts*. 
 
(in de marge: Beerninck contra die gildemeisters van Meddehoe) 
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Doctor Theben volmachtiger van Berent Loickinck  ende Geert Herberts qualitate qua contra d’ 
erfgenaemen Beernincks, petit* alnoch* copie van jegendeels*  laest inbedongenen* schriftelijcken reces*, 
met reserve van debath. 
 
{folio 166 verso} 
Doctor Theben volmachtiger van Coepe Wessels, wol tegens Berent Woestenesch op huiden* vermogens* 
relatie des geswooren gerichtsdienaer citeert*, een schriftelijcke anspraeck* cum* annexis ‘t hebben 
inbedongen*, badt* inholts*. 

 
Ex* officio doctor Smits volmachtiger van Berent ten Woestenesch, badt* copie ende tijt landtrechtens 
salvis* quibuscunque exceptionibus*. 

 
Frits Raebelinck volmachtiger van Wilhelm ter Bruggen, verhaelt hoe dat Moses ende David Jooden op den 
7e july naestleden hanttastelijcken belooft hebben haer huisvrouwen voor desen edele gerichte te sisteren* om 
die van haer gedaene ende geleistede* cautie* te ratificeren*, ende approberen* waervan alsoo dieselve bis* 
dato alnoch* in gebreck sijn gebleven, soo versocht men dat dieselve approbatie* van haer op huiden* moge 
geschieden, sunsten* wil men ten hoochsten hebben geprotesteert* van alle kosten ende oppentholt wat 
angaet die principaele saecke, wol men alle sijne in* puncto contumaciae afgeholdene dienstelijcke 
handelinge hier hen gerepeteert ende inhaereert* hebben met versoeck dat die ter laeter tijt extrajudicialiter* 
ingeschoovene quadruplycque* van d’ acten moege verworpen ende d’ acten geconscribeert*, 
gecollationeert* ende an onpartijdigen afgesonden worden. 
Ex* officio jegendeels* dicenten* ongeacht ende dieselve 
 
{folio 167 inlegvel} 
Doctor Theben volmachtiger van Sander Welsinck qualitate qua overgaff op huiden* in termino* 
justificationis  contra Aelken Welsinck justificatie* van arrest cum* annexis, badt* inholts* ende in 
contumaciam* non comparentis* proclama* daertegens te decernyren*. 

 
Vidi* ende mach (indien relatie* van insinuatie* der wete* ten signate* bijgebracht) pro more* et stylo nae 
gastgerichte* ad* acta gebracht ende geprocedeert worden. 

 
24 octobris 1664 Joost ter Vile 

 
’t Gerichte erkent* proclama*. Sed* non* comparuit. 
 
{folio 167 recto} 
per* generalia juris* et facti contradicerende*, ende repeteert daer tegens alle voorige handelingen ende 
afwacht* daer op geboorlijcke* handelinge, sin* secus contendeert* in* contumaciam. 
Ex* officio repetit priora*, ende verbleeff bij sijn gedaene versoeck. 

 
Lunae* 24e octobris 1664 
Stadtholder* Joost ter Vile, rentmeester 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts 

 
Doctor Theben volmachtiger Sander Welsinckx qualitate qua, overgaff op huiden* in* termino 
justificationis* contra Aeltjen Welsinck justificatie* van arrest cum* annexis, badt* inholts*, ende in* 
contumaciam non* comparentis proclama* daer tegens te decerneren*.  
’t Gerichte erkent* proclama*. 
Den dienaer Hermen van Basten relateert van gedaene roepen. 
Sed* proclamata* non* comparuit187. 
 

                                                   
187 het inlegvel slaat op deze zaak 
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Theodorus Bronckhorst heeft vermogens* relatie van Jan ter Pelckwijck d’ angepeindete* gerede* ende 
ongerede goederen van Geert ende Henrick Sijbinck voor die somma van 46 guldens een stuivers # ter goeder 
reeckeninch sampt* schaede met rechte # huiden* dato opgebaedet* ende daervan die wette* tegens gemelte 
Geert ende Henrick Sijbinck gebeden* ende erholden*. 
 
{folio 167 verso} 
Mercury* 26e octobris 1664 
Stadtholder* Wilhelm Hertlieff 
Ceurnooten* Casper Everts, Theodorus Bronckhorst 

 
Jan Weninck heeft vermogens* relatie van Abraham Peters d’ angepeindete* gerede* ende ongerede 
goederen van Berent ten Woestenesch voor die somma van … huiden* dato opgebaedet* ende daervan die 
wette* gebeden* ende erholden*. 

 
Jovis* 27e octobris 1664 
Stadtholder* Joost ter Vile rentmeester 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts 

 
Sander Welsinck versocht van sijn suster Aeltjen Welsinck op junchst* begangene contumacie*, haer beter 
recht in te brengen et si* quid agatur, petit* salvo* puncto contumaciae* copiam. 
Non comparuit*. 

 
Sabbati* 29e octobris 1664 
Stadtholder* Joost ter Vile rentmeester 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts 

 
Erschenen Frants Santvoort in qualiteit als man ende mombaer* sijner huisvrouwen 
 
{folio 168 recto} 
Sibilla Stump ende badt* citationem* ende veniam* agendi tegens sijn respectieve schoonvaeder en vaeder 
lieutenant Johan Stump, ten einde dieselve anhooren mogen soodaenen eisch ende conclusie, als tegens 
gemelte lieutenant anstaende dinsdach op ordinarissen* Bredevoortschen gerichtsdach sal mogen door ende 
van wegen impetrant* worden geproponeert*, versoeckende een edele gerichte den voornoemde gerichtsdach 
moge gelieve te praefigeren*. 
Fiat* quod petitur. 

 
 

Lunae* 31e octobris 1664 
Stadtholder* Joost ter Vile, rentmeester 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts 
 
Doctor Hengel nomine* proprio, versocht alsoo d’ acta ende termini* protocollares tegens die geregistreerde 
producten ende protocollen sijn geconfereert*, dat nu meer met d’ ablegatie* moge vervaeren* ende een 
ordeldraeger* tot dien einde moge genomineert worden. 

 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger van den heer obercommissaris Groenewolt, hebbende van tijt tot tijt 
ordre verwacht tot penningen ende andersints om die saecke afte doen, ’t welck door nodige affaires ende 
impedimenten* van volmachtiger heer principael* niet schijnt vollenvoert te sijn, soo versocht alnoch* ten 
hoochsten, dat enigen tijt met d’ afseindinge van dese proceduire mach ingeholden ende supersedeert* 
worden, om immiddels te doen desersijts ende voor te neemen ’t gene nae rechte behoort ende alsoo ten 
sulcken reguarde* niet gediminueert* is, ende nochtans jegendeel* onangesien* dese praesentatie ende 
offerte ’t proces mochte willen afschicken*, als men verhoopt, neen soo kan volmachtiger lijden, dat die 
declaratie, soo veel 
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{folio 168 verso} 
nae kostuime* van dese landen gebruicklijck is, den volmachtiger in* loco ende sunsten* goetgedaen moge 
worden. 

 
Ex* officio doctor Hengel seidt, noopende d’ afseindinge bereits ’t hebben jus acquisitum idque per triplex 
decretum188 als in actis te vinden ende alsoo jegendeels* intra* praefixum terminum ad* diminuendum niet 
gediminueert* ende desersijts de reeckeninge sub C van verdient salaris als advocaet naer die doode hant 
juxta stilum satis civiliter189 (als in actis) gestelt ende copieert* is, soo versocht dat in* contumaciam met die 
taxe* moge worden vervaeren*, sijnde die reeckeningen sub A et B niet die taxe* onderworpen, quod* 
notorium ’t gene nu ex* officio van wijder* uitstel wort gesproocken is in desen niet anneemlijck, want d’ 
heer verweerder tijts genoch genooten, ende den impetrant* sijn gelt lanch genoch gemist heeft, dattet wel tijt 
eens te betaelen. 
Ex* officio Theben priora*. 
En sijn d’ acten ende termini* protocollares gecollationeert* ende alles verbotenus* ’t accorderen bevonden 
ende is tot ordeldraeger* gestelt Wilhelm Hertlieff. 

 
Martis* 1e novembris 1664 
Stadtholder* Joost ter Vile 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts. 
 
{folio 169 recto} 
(in de marge: Welevelt contra Groenewolt in puncto liquidationis primi et secundi anni) 
Doctor Theben volmachtiger van d’ heer obercommissaris Groenewolt, tegens den heer jonker Welevelt tot 
Diepenbroeck # in puncto liquidationis primi anni #, versochte soo parthij advers* noch yts heeft in te 
brengen dat ’t selve ten naesten off interim sal mogen geschieden, en sunsten* van wijder* inbrengen in* 
contumaciam non agentis vel ablegantis processum190, versteecken* te holden, praesenterende volmachtiger 
sijn nootdruft* intra* octiduum realiter in te brengen.    
Similiter* in* puncto liquidationis secundi* anni. 
 
Doctor Theben volmachtiger van richter Planten, overgaff seeckere pandtbrief ende reversael* op een 
gemaeckte simulate* koopcedul* in dato den 17e decembris 1663 ondergeschreven met d’ handen van 
volmachtigers principael* Wilhelm Raesvelt ende Jan Weeninck, versoeckende retenta copia authentica 
originalis restutitionem191, mits dat den edele gerichte en die ceurnooten* d’ handen van Jan Weeninck ende 
Wilhelm Raesvelt believen ’t agnosceren*, en in* cas daervan gedificulteert* mochte worden als men 
vermeent neen, door dien allenthalven* d’ handen bekent sijn, dat Jan Weninck ende Wilhelm Raesvelt het 
reversael* van den simulaten* koopcedul* onderschreven hebbende, selver mogen geciteert* worden om haer 
handen te agnosceren* ofte ’t ontkennen, verwachtende acte van agnitie*. 

 
’t Gerichte decerneert* citatie* tegens die gerequireerde* Jan Weeninck ende Wilhelm Raesvelt, tegens 
morgen ten acht uiren, ten fine* van agnitie* ofte ontkentenis van die alhier vertoonde ende 
 
{folio 169 verso} 
onderteeckende handen. 
 
(in de marge: Salm contra Vehlen in puncto condictionis indebiti) 
Doctor Theben volmachtiger van sijn vorstlijcke genade in saecken tegens die respectieve graeff ende 
vrijheren van Vehlen in* puncto condictionis* indebiti, versocht conscriptionem* actorum et diem* 
collationandi an te stellen. 
                                                   
188 verworven recht en dit door drievoudig decreet 
189 en volgens een voldoende gematigde stijl 
190 door weerspannigheid het proces door niet te handelen of wegzenden 
191 met achterhouding van een authentieke copie teruggave van het origineel 
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Ex* officio doctor Roller volmachtiger van die respectieve graeff ende vrijheer van Vehlen, verstaende naer 
dat in die saecke over ’t punct van contumacie* tegens d’ heer prince van Salm meer als tienmael is 
gesubmitteert* geweest ende alsoo post* conclusionem causa* laestleden gerichtsdach yts overgegeven off 
inbedongen*,  protesteerde anvancklijck tot rejectie* niettemin om te mogen sien watter van is, badt* salva* 
interposita* protestatione van ’t inbedongene* off exhibeerde* afschrift. 

 
Ex* officio Theben allegatis in contrariam non obstantibus192 refereert* sich ad acta ende liets daerbij 
bewenden*. 
Ex* officio Roller verbleeff bij sijn voorige afgeholdene dictaet* en versoeck van copie. 
Ex* officio Theben similiter*, salvis* per* omnia retroactis. 
 
{folio 170 recto} 
Doctor Hengel volmachtiger van Jacob Everts, gesint* van Peter Everts, op huiden* vermoge* relatie des 
gerichtsdienaers ad* resumendum processum* wederom geciteert* sijnde, behoorlijcke antwoort ende 
satisfactie*, sin* secus, badt* tegens Peter Everts proclama*. 

 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger van Peter Everts, wol daertegens sijn schriftelijcke nootdruft* met 
die consignatie* totius debiti libellati, cum expensis processus, quatenus et in quantum193 hebben 
inbedongen*, badt* praesenterende, consigneerde194 protesteerde als daerbij. 

 
Doctor Hengel, volmachtiger van Frants Santvoort, in qualiteit als man ende mombaer* sijner huisvrouwen 
Sibillae Stump tegens den op huiden* gedaechden lieutenant Johan Stump, een schriftelijcke anspraeck* 
cum* annexis tot M incluis, concludeert ende versoeckt inholts, ende afwacht* des gedaechden erschijnis, 
sin* secus, badt* proclama* ende versoeckt dat een edele gerichte hem impetrant* die kösten ad* finem 
processus gelieve te borgen, welcke hij sijner tenuiteit* ende kentlijcken sooberheithalven niet kan 
promptelijck betaelen, ende nopende die borchstellinge, soo gedaechde van den impetrant* mochte eischen, 
praesenteert hij impetrant* ten 
 
{folio 170 verso} 
naesten gerichtsdach hier in te geven satisfactie*. 
 
{folio 171 recto} 
Doctor Hengel volmachtiger van Jan Kooninck, gesint* op desersijts exhibeerde* exceptionschrift* van Claes 
Raeven ende desselfs soon handelinge. 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger Raven, si* quid exhibitum*, petit* copiam. 

 
Doctor Hengel volmachtiger van Anania Willinck, heeft kraft* gerichtelijcken verwins* in* contumaciam 
anpeindinge* gedaen an die gerede* ende ongerede goederen van Gerhart Eckervelt ende in* specie oock an 
desselfs behuisinge om te hebben betaelinge die somma van 169 guldens 4 stuiver ¼  
 
{folio 171 verso} 
versoeckende dat gemelten Eckervelt hiervan die weete* moge worden gedecerneert*. 
Obtinuit*. 
Hiervan Hermen van Basten die wette den 5e juny 1665 an Gerrit Eckervelt insinueert*195. 

 
Doctor Hengel volmachtiger van Gerrit Herckinck, gesint* van Hermen Storm qualitate qua handelinge [lo] 
antwoort, sin* secus. 

 
                                                   
192 indien het aangevoerde tot verweer niet in de weg staat 
193 van de gehele aangeklaagde schuld, met kosten van het proces, voor zoverre en in hoeveel  
194 hierboven en in de marge staat: non consignavit : hij heeft niet gewaarborgd 
195 deze tekst is later ingevoegd. 
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Erschenen Henrick ten Broeck, nomine* uxoris Mecheltjen Crabbenborchs die welcke nae dat van hem onder 
verbant* van sijn goederen behoorlijck was gecaveert* de solvendis oneribus haereditariis196, sich heeft doen 
inleiden ten erfhuis rechte in die naelatenschap van zalliger Hermen Brant, naestleden may overleden, om uit 
den naem van sijn geseide huisvrou verklaert te worden te sijn des overledenen naeste erfgenaem, 
consequentelijck bevoecht tot die possessie* van d’ aelinge* goederen, mitsgaeders d’ administratie van dien 
als uitdeilinge van schulden off diergelijcke, voorbeholtlijck die weduwe Alegunda Paeu soodaene gifte ofte 
tucht* als sij nae rechte, gelijck bij haer wort uitgespreit, soude konnen bewijsen haer wettelijck te 
competeren*, mits dat den staet eerst worde geredintegreert* als dieselve op den sterffdach van den 
overledenen man is geweest.  
Voorts die weduwe sal hebben te caveren* van de goederen, so haer in tocht mochten ankoomen niet in 
substantia te sullen verargeren, versoeckende 
 
{folio 172 recto} 
ten dien fine* an haer ofte haeren tegenwoordigen man Hermen Storm die wete* met praefixie* van dach en 
tijt om in* cas van oppositie* te decerneren* en ’t anhooren soodanen eisch als ten reguarde* van dien sal 
worden genoomen. 
Terminus* tegen den anstaenden gerichtsdach. 
Hiervan Hermen van Basten den 7e deses maents novembris insinuatie* gedaen. 
 
(in de marge: Die weduwe zalliger heer landtschrijver Johanne Wisselinck contra schepen ten Hagen) 
Frits Raebelinck volmachtiger van sijn schoonmoeder Gisella Korten, weduwe van den zalliger landtschrijver 
Johanne Wisselinck, versoeckt van Derck ten Haegen alnoch* behoorlijcke antwoort, bij mancquement van 
dien, wol desselfs contumaciam* geaccuseert* hebben. 
 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger van schepen Derck ten Haegen, persisteerde* bij die recessen* van 
den voorgaenden gerichtsdach. 
 
(in de marge: Schepen ten Haegen contra Groenewolt) 
Doctor Theben volmachtiger van schepen Derck ten Haegen contra d’ heer obercommissaris Groenewolt, 
versochte instantissime* complementum* actorum et diem* ablegandi an te stellen, wol sunsten* d’ 
expensis* retardati* processus protestyrt hebben. 
 
Ex* officio doctor Weddinck volmachtiger van heer obercommissaris Groenewolt, repeteert retro* 
quaecunque utiliter acta in* puncto contumaciae, seidt dat parthij advers* vergeefs van oppentholt protesteert, 
door dien hij selfs die saecke omtrent een jaer opgeholden, ende van ablegatie* van acten in gebreck 
gebleven, ende daer door groote ende excessive contumaciale* kosten veroorsaeckt, dewelcke hij anlegger* 
te refunderen* schuldich is, waer toe oock mits desen geconten- 
 
{folio 172 verso} 
deert* wort. Bij verweigeringe wil comparant* over ‘t punct van contumacie* eerst ende voor al recht 
verwachten. 

 
Ex* officio doctor Theben salvis* retroactis achte onnodich op den vergeefschen reces* wijders* te 
recesseren*, alsoo d’ acten noch niet compleet sijn, petendo igitur ut super factum complementum diem 
ablegandi197 an te stellen. 
Ex* officio priora*. 

 
Erschenen Jan ter Honnepe, die bekande oprechter kennelijcker schult schuldich te sijn an Wilhelm Aelberts, 
borger der stadt Deventer, een somma van twehondert caroli guldens, met den achterstendigen interesse*, 
sampt* kosten, daer om gerichtelijcken vermoge* protocols angewendet, gelaevende* die gemelte somma, 

                                                   
196 over de te betalen lasten over de erfenissen  
197 verzoekt derhalve om bovenop gedane aanvulling een dag van wegzending 
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interesse* en kosten over 14 daegen nae anstaende Martini* an gedachten Aelberts ofte den sijnigen, 
onfeilbaer te betaelen, onder verbant* sijner comparants* goederen, ende poene* van parate* executie, sonder 
exception* en argelist. 

 
Doctor Hengel volmachtiger van Hendersken Sonderloo weduwe Borninckhoff, sprack an met rechte Trine 
Schaers, weduwe zalliger Hermen Jordens, naer gedaene lofkundich*, soo hierbij exhibeert* wort en 
voorbaedinge* voor die somma van hondert daler capitael, metten interesse* à* die morae, gesint* 
voldoeninge, met refusie* van kosten en des gedaechden erschijnis, sin* secus, proclama*. 
’t Gerichte erkent proclama*. 
Sed* non comparuit*. 

 
Gijsbert Grievinck spreeckt an met rechte, naer gedaene voorbaedinge* vermoge* relation des voochts Claes 
Mersman voor 27 guldens salvis* calculis restyrende pachtgelder van den Brussenkamp, gesint* 
voldoeninge, met refusie* van kosten en des gedaechdens erschijnis, sin* secus, badt* contra* contumacem* 
proclama*. 
 
’t Gerichte erkent proclama*. 
Proclamatus* non comparuit*. 
 
{folio 173 recto} 
Mercurij* 2e novembris 1664 
Stadtholder* Joost ter Vile, rentmeester 
Ceurnooten* Derck Brethouwer, Hermen Huininck, Erick Everts 

 
Doctor Roller nomine* proprio tegens d’ heer van der Empel, versochte van den ordeldrager* bijbrenginch 
van proces, ende publicatie van sententie*. 
En is het ordel* door Hermen van Basten ingebracht en sententie* publiceert. 

 
Doctor Theben volmachtiger van doctor Kelfken qualitate qua contra Basten, versocht alnoch* copiam van 
jegendeels* prolixe* intendit*, met reserve van debath, et si* quid contra agatur, petit* copiam. 

 
Ex* officio doctor Roller, volmachtiger van sijn swaeger Henrick van Basten, tegens Derck ten Vildeken, 
protesteerde noch als voor geen interventie* van Kelfken an te neemen, dewijl den praetendent selfs 
contumax* niet kan gehoort worden als nae voorgaende purge*, men wil geswijgen den intervenient* ende 
alsoo oock an d’ eene ofte andere sijde daer en ‘t bovens in effecte niet wort gehandelt, versochte in* 
contumaciam dach van collatie* an te stellen. 

 
Doctor Theben volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den heer prince van Salm contra die respectieve 
graeff ende vrijheren van Vehlen, versocht op den ingebrachten schriftelijcken reces* in* puncto der 5 jaeren 
achterstant handelinge sin* secus, et si* quid contra agatur, petit* copiam, salvis* quibuscunque. 
Similiter* in* puncto d’ anno 1644 et 1645. 
 
{folio 173 verso} 
Ex* officio doctor Roller volmachtiger van die Vehlensche heren, verstaende dat wederom bij die Salmsche 
bediende yts nieu is ingebracht, contendeerde* tot rejectie* ende verblijft bij sijn erholdene* decreet van 
distractie*. 
Similiter* in* puncto d’ annis 1644 ende 1645. 
 
(in de marge: Beeltjen Rallen contra die gasthuismeesters van Boeckholt) 
Doctor Theben volmachtiger van die gasthuismeesteren tot Boeckholt, versoeckt van Beeltjen Rallen te 
repliceren*, sin* secus.     
 
Ex* officio doctor Weddinck volmachtiger van Beeltien Rallen, versochte termini* prolongationem. 
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(in de marge: Kerckmeesters tot Aelten contra Henrick ten Broeck) 
Doctor Theben volmachtiger van Henrick ten Broecke in Dinxperloo versochte van  
die kerckmeesters tot Aelten handelinge, sin* secus, et si* quid contra agatur, petit* copiam. 
 
Ex* officio doctor Roller, alsoo aldereerst hen voor 10 oft 12 daegen copie ter handen gestelt, versochte tijt 
landtrechtens. 
 
Doctor Theben volmachtiger van Wilhelm Planten versochte van Rotger ten Gussinckloo op junchst* 
begangene contumacie*, sijn beter recht in te brengen, badt* sunsten* den selven der anspraecken* vellich* 
te verklaeren. Non* comparuit. 
 
Doctor Theben volmachtiger van Hermen Storm doet uit kraft* gedaene peindinge* an die goederen van 
schulte Wehlinck voor 19 guldens salvis* calculis op huiden* opbadinge*, versoeckende die wete* daervan 
te decerneren*. 
Obtinuit*. 
 
{folio 174 recto} 
(in de marge: Welpshoff contra Eppinck in puncto injuriae) 
Doctor Hengel volmachtiger van Wilhelm Eppinck gesint* van Welpshoff handelinge, et si* quid forsan* 
actum, badt* salvis* per* omnia retroactis* copiam ende tijt landtrechtens. 
 
Ex* officio doctor Roller, volmachtiger van Welpshoff, seit al voor eenige maenden geexhibeert* ’t hebben 
replycque*, versochte oversulckx te dupliceren*, sin* secus, wol contumaciam* geaccuseert* hebben. 

 
Doctor Hengel volmachtiger van Hendersken Sonderloo, versocht nochmaels copiam der schriftuiren an 
sijden van Jan schulte ten Borninckhoff in causa* der lijfftucht* exhibeert*, qua* habita, praesenteert te 
dienen naer landtrechte. 

 
Ex* officio doctor Roller, volmachtiger van Welpshoff cum suis, gesint* van die weduwe Borninckhoff 
geboorlijcke* handelinge, sin* secus, wol alnoch* contumaciam* geaccuseert* hebben. 
 
(in de marge: Klos contra Sibelinck) 
Doctor Hengel volmachtiger van Jan Clos overgaff sijn submissyff* schrift tegens Derck Sijbelinck, cum* 
annexis sub B, C, D et E, submitteert* als daer bij ende versoeckt terminum* mundandi ad* triduum. 
 
Ex* officio doctor Roller, badt* salvis* retroactis copie. 
(in de marge: Weduwe en erfgenaemen Grootenhuis contra Wilhelm Hoopman) 
Doctor Hengel volmachtiger van d’ heer ter Empel, intervenient* voor Hopman, alsoo hem comparant* 
nodige affaires* ende impedimenten* sijn voorgevallen, badt* gratiosum* terminum* tot vier daegen te 
verleenen, binnen welcken peremptoiren* tijt hij comparant* sijn inbedongene* schrifte wil bijbrengen, 
sunsten* wil daervan vrijwillich sijn versteecken*. 
    
Ex* officio doctor Theben volmachtiger van die weduwe en erffgenaemen Grootenhuis, persisteerde* bij die 
retroacten*, salvis* 
 
{folio 174 verso} 
(in de marge: Welpshoff cum suis contra viduam ten Borninckhove) 
Doctor Hengel volmachtiger van Hendersken Sonderloo versocht dach van collatie* in saecken tegens 
Welpshoff ende consorten moge worden angestelt . 
Ex* officio doctor Roller versocht desgelijcken. 
 
(Wilhelm Drupper contra Hendrick Arentzen) 
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Doctor Hengel volmachtiger van Henrick Arentsen, versocht dat bij een edele gerichte in saecken tegens 
Wilhelm Drupper dach van collatie* moge worden angestelt. 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger van Wilhelm Drupper qualitate qua dicit saepius esse petitum 
utrinque198 protesteerde derhalven d’ expensis*. 
 
(in de marge: Seinhorst contra Eeckinck) 
Doctor Hengel volmachtiger van Berent Seinhorst, inhaereert* retro* utiliter actis ende afwacht* nochmaels 
van Teube Eeckinck, naer soo lange genootene dilaien*, op huiden* in termino handelinge sin* secus 
contendeert* tot versteck, versoeckende complementum* actorum, soo ’t zedert d’ interlocutoire* zijn 
wedersijts gepasseert. 
 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger van Essele Eeckinck in qualiteit als intervenient*, protesteerde 
alnoch*, dat hij geen copiam heeft konnen bekoomen bij gebreck van eenige 
sententien* ex* officio inbedongen* ende nu eindelijck, soo men verstaet bij gebracht, versocht derhalven 
alnoch* copiam met reserve van debath. 
 
(in de marge: Heer ter Empel contra die weduwe en erfgenaemen Grootenhuis sampt consorten) 
Doctor Hengel volmachtiger van den heer ter Empel gesint* alnoch* van die weduwe van den zalliger voocht 
Grootenhuis ende consorten handelinge,sin* secus con-  
 

{folio 175 recto} 
tendeert* tot versteck. 

 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger van die weduwe ende erfgenaemen Grotenhuis, petit propter 
prolixitatem triplycae199 tijt tot den naesten. 

 
Doctor Hengel volmachtiger van Jacobo Loddero pastore in Dinxperlo, gesien hebbende dat d’ advocaet van 
Hermen Hesselinck naestleden gerichtsdach heeft gerecesseert* noch ter tijt geen copiam der anspraeck*  
ontfangen ’t hebben, welcke hij doch vermoge* relatie des heeren secretarii bereits* voor een monat ante* 
primam post* ferias messium juridicam* gehadt, soo gesint* op huiden* nochmaels naer verloopenen tijt 
landtrechtens handelinge, sin* secus, badt* proclama*. 

 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger van Hermen Hesselinck praevia* contradictione generali, versochte 
alnoch* copie met reserve van debath, verklaerde [..] in conscientie* sijnes weetens, nooit copie ontfangen ’t  
hebben. 

 
Doctor Roller nomine* proprio, versocht in gevolge van gepronuntieerde* tax* tegens die welgebooren heer 
Hermen Jan vrijheer van Diepenbroeck, heer tot der Empel etcetera [p]*200, anpeindinge* op die vruchten van 
die goederen Grootenhuis, Benninck ende Aelers, voor die somma van driehondert drieensoventich guldens, 
sestien stuivers, salvis ulterioribus in proxima deducendis201, ende versocht dat daer van an sijn welgebooren 
die wete* in* forma, mitsgaeders an die bouluiden* per* extractum, insinuatie* moge gedaen worden. 
Obtinuit*. 
 
{folio 175 verso} 
Doctor Roller nomine* proprio wol tegens die welgebooren heer Hermen Jan vrijheer tot Diepenbroeck , heer 
ter Empel p* in* conformite van sententie* op huiden* uitgesproocken naeder declaratie van kosten hebben 
inbedongen*, versoeckende dat dieselve an sijn welgebooren ende gestrenge ad* diminuendum quatenus* 
velit moge geinsinueert* worden. 
Obtinuit*. 
                                                   
198 zegt al vaker van beide zijden gevraagd te zijn 
199 verzoekt wegens de wijdlopigheid van de tripliek 
200 de vader, senior 
201 met voorbehoud van wat verder te voorschijn komt bij de eerstvolgende gerichtsdag 
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Jovis* 3e novembris 1664 
Stadtholder* Joost ter Vile, rentmeester 
Ceurnooten* Rotger Poelhuis, Lambert Tra. 

 
Doctor Weddinck uit den naeme van Herts Jode, afwacht* van Derck ten Nienhuis op junchst* begangene 
contumacie* sijn beter recht in te brengen, sin* secus, denselven der anspraeck* vellich* te verklaeren. 
Non* comparuit. 
 
Doctor Weddinck uit den naeme van Herts Joode, afwacht van Hermen ter Hoerne op junchst* begangene 
contumacie* sijn beter recht in te brengen, sin* secus, denselven inholts* der anspraecken* vellich* te 
verklaeren. 
Non* comparuit. 
 
{folio 176 recto} 
Doctor Weddinck uit den naeme van Jan Bloemeries, heeft vermoge* relation des geswooren Jan ter 
Pelckwijck d’ angepeindete* gerede* ende ongerede goederen uit kracht van een deurgaenden verwin* van 
Warner Broerinck voor die somma bij anspraeck* geexpresseert, huiden* dato opgebaedet* ende daervan die 
wette* tegens gemelte Warner Broerinck gebeden*. 
Obtinuit*. 

 
Doctor Weddinck uit den naeme van Berent Heller, overgaff202 tegens Henrick Ubbinck, vermoge* relation 
des heeren voochts geciteert*, schriftelijck anspraeck, versoeckt ende concludeert als daer bij ende afwacht* 
des gedaechdens erschijnis, sin* secus, proclama*. 
’t Gerichte erkent* proclama*. 
Hierop erschenen Henrick Ubbinck, ende versochte tijt ten naesten. 
 
(in de marge: Woestenesch contra Gelkinck) 
Doctor Hengel, volmachtiger van Berent ter Dunnewijck off Woestenesch, afwacht* nochmaels in gevolge 
decreti van Henrick Gellinck ex* lege diffamari geciteert* sijnde, op huiden* praecise van sijn anspraeck off 
hebbende recht, noopende* ‘t hoffgoedt Dunnewijck, badt* sunsten* tegens den selven proclama* ende dat 
een edele gerichte vorders* nae landrechte tegens gemelte Gelckinck die twede wette* ex* lege diffamari 
gelieve te decerneren*. 
 
’t Gerichte erkent* proclama*. 
Den dienaer Jan ter Pelckwijck relateert van gedaene roepen. 
Sed* non comparuit, accorderende vorders* die versochte twede wette* ex* lege diffamari tegens hem 
gerequireert*, ten profijte als rechtens. 
 
{folio 176 verso} 
Doctor Weddinck volmachtiger van Henrick ter Loo, heeft vermoge* relation des geswooren Jan ter 
Pelckwijck d’ angepeindete* gerede* ende ongerede goederen van Teube ter Borch voor die somma van 10 
daler ter goeder reeckeninge verdient loon, huiden* dato pgebadet*, ende daervan die wette* tegens gemelte 
ter Borch gebeden*. 
Obtinuit*. 

 
Frits Raebelinck volmachtiger van Frerick van Basten, overgaff vel* quasi tegens d’ heer oberste 
wachtmeester Dunnewolt # op huiden* vermoge*  relatie van Abraham Peters geciteert* # een anspraeck* in 
scriptis cum annexis, versoeckende terminum* mundandi ad* quatriduum. 

                                                   
202 hierboven staat n(on) exh(ibitum): het is niet getoond 
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Abraham Peters relateert an die behuisinge van d’ overste wachtmeester Dunnewolt ende in absentie van 
desselfs an sijn huisvrou die citatie* gedaen ’t hebben. 
 
(in de marge: Trae contra Giesinck) 
Doctor Weddinck volmachtiger van Lambert Tra accuseert* nochmaels contumaciam* van Arent Giessinck 
non* respondentis en versoeckt den selven in* contumaciam van verder handelinge versteecken* ’t holden. 
Hierop erschenen Arent Giessinck ende praesenteerde alles te voldoen bij aldien den claeger en litant* sij 
willich ende oorbiedich met ede te beduiren* dat het desen beklaechde sijn wille sij geweest om die somma 
van wegens het geaccordeerde accoort ad 50 daler die pachters Roller ende Herckinck angaende an dieselve 
te betaelen. 
 
{folio 177 recto} 
Ex* officio versochte jegendeels* dictaet*, salvis* quibuscunque, afschrift om met sijn praetendent* daer 
over te communiceren. 

 
Doctor Weddinck, volmachtiger van Berent Heller, sprack an met rechte Herbert ten Colenberch, vermoge* 
relatie van d’ heer voocht Wassenberch op huiden* geciteert* voor die somma van 7 daler, gesint* betaelinge 
met refusie* van kosten ende afwacht* des gedaechdens erschijnis, sin* secus, proclama*. 
’t Gerichte erkent* proclama*. 

 
Hierop erschenen Herbert Colenberch en bekande niet meer dan 2 daler 9 stuivers an den claeger schuldich te 
sijn. 

  
Ex* officio doctor Weddinck, seit dat den gedaechde in allen geval die 2 daler 9 stuivers hadde behooren te 
betaelen of noch cum* oblatione te consigneren*, contenderende* oversulckx, dat hij tot die betaelinge, als 
liquide* ende bekende schult, moge condemneert*, ende den aenlegger* tot probatie*van die rest moge 
geadmitteert* worden. 
 
(in de marge: Erfgenaemen Beerninck contra die gildemeisters van Meddehoe) 
Doctor Theben volmachtiger van Berent Loickinck ende Geert Herberts contra d’ erfgenaemen Beerninckx, 
versochte alnoch* inbrenginch van den inbedongenen* schriftelijcken reces*, et si* quid actum, petit* 
copiam. 
 
{folio 177 verso} 
Doctor Theben volmachtiger van Coepe Wessels contra Berent Woestenesch, petit* cautionem* pro* judicato 
et litium expensis te praesteren, sullende desersijts van gelijcken doen. 

 
Ex* officio doctor Smits volmachtiger van Berent Woestenesch, accuseert* contumaciam* non* praestantis 
cautionem pro litium expensis qua praestita203 sal men op des jegendeels* gesinnen* weten ‘t antwoorden. 

 
Doctor Hengel volmachtiger van Jan Craenen, repeteert sijne voordesen overgegevene antwoort op d’ 
exceptien* ende stelde tot complement* van dien tot borge pro* litium expensis Wilhelm Schutte alhier in* 
judicio praesent, welcke onder verbant* sijner goederen daervoor caveert*.  
Afwacht* daerom op huiden* gelijckvals* van Jan Warners behoorlijcke cautie* pro* litium expensis et 
judicato solvendo204 bij sittende gerichte, sunsten* wol hebben gecontendeert* dat op ’t ingekoomene in* 
contumaciam worde recht gedaen. 
 
Hierop erschenen Wilhelm Schutte ende heeft voor die gerichtskosten, ende dieselve, soo Jan Warners van 
Jan Craenen eischen ofte praetenderen* mochte, voor gemelte Craenen gecaveert* onder verbant* sijner 
goederen. 

                                                   
203 weerspannigheid wegens niet voldoen van borg voor de kosten van het proces, zoals verplicht 
204 om te betalen voor de kosten van het proces en het vonnis 
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Ex* officio Johannes Wolff volmachtiger van Jan Warners, versochte van d’ overgegeve antwoort, salvo* 
jure obtento van geobtineerde* 
 
{folio 178 recto} 
contumacie* copiam ende tijt landtrechtens en stelt de judicio sisti et judicatum solvi205, voor soo veel hij nae 
rechte is geholden, sijne goederen, waer mede, waer mede hij tanquam* immobilium possessor nae rechte 
kan volstaen. 

 
Ex* officio doctor Hengel, was geen contumacie* gestendigende* als ex* actis, wil indigitatie* van 
immobile* goederen van den excipient* hebben, daer mede men niet in* vagum moge disputeren, sin* secus, 
versochte proclama*. 

 
Ex* officio prioribus salvis*, segt dat hij met gepraesenteerde cautie* als possessor* immobilium* kan 
volstaen soo naerder op ervorderinge oock sullen gespecificeert ende genomineert worden. 
Ex* officio priora*. 
 
(in de marge: Vehlen contra Salm in puncto liquidationis) 
Doctor Theben volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den heer prince van Salm, contra die respectieve 
graeff ende vrijheren van Vehlen in* puncto liquidationis, petit* copiam van die recessen* beidersijts op die 
voorgaende gerichtsdaegen afgeholden, om daer tegens schriftelijck te handelen, et si* quid contra agatur, 
petit* copiam. 
Similiter* in* puncto expensarum. 
 
Doctor Theben volmachtiger van Marrie ten Broeck, versochte van Wilhelm Raesvelt ende Jan Wesselinck 
handelinge, 
 
 
{folio 178 verso} 
sin* secus et si* quid contra agatur, petit* copiam. 

 
Ex* officio doctor Hengel volmachtiger van Wilhelm Raesvelt ende Jan Wesselinck, in saecken tegens 
Marrie ten Broeck, overgaff pro* verificanda cessione van Berent Kannenborch gedaen desselven ende sijner 
huisvrouwen quijtinge pro* parte haereditatis* cessa van zalliger Wilhelm ten Broecke ende inbedinchde* 
soo noodich, naerder cessie*, ende dewijll* volmachtigers praetendenten* sich mede gedraegen als 
volmachtigers van Hermen Goorkinck, Jan Hietbrinck ende Henrick Lobeeck, soo sisteerde* alhier 
persoonlijck die selve in den gerichte, ten einde dieselve met ratificatie van voorigen acten comparanten* 
praetendenten* cum* clausulis solitis et consuetis volmachtigers praetendenten* constitueren* mogen, 
versocht demnechtst* demnechst die meermalen versochte beedinge* van inventaris, sin* secus, stelts ad 
decretum. 
 
Hierop erschenen Hermen Goorckinck, Jan Hietbrinck, Henrick Loobeeck, Karst Meckinck ende Berent van 
Cleine Schaer, ende hebben wegens haer erfnis, soo haer van zalliger Wilhelm ten Broecke versterff 
toestendich*, cum* ratificatione omnium geconstitueert* Wilhelm Raesvelt ende Jan Wesselinck, om 
vorders* die saecke ten uiteinde te prosequeren*, met beloften van indemnisatie* ende den constituenten* ten 
allen tijden schadeloos te holden. 
 
{folio 179 recto} 
Doctor Theben volmachtiger van Elisabeth Hardes, contra Henrick ten Bengevoort in* puncto injuriae petit* 
cautionem pro* judicato et litium expensis te stellen, praesenterende sijnersijts van gelijcken nae behooren te 
caveren*, et si* quid contra agatur, petit* copiam. 

                                                   
205 ?  
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Ex doctor Weddinck, volmachtiger van Henrick ten Bengevoort, wol in allen geval sijn nootdruft* hebben 
inbedongen*. 

 
Doctor Theben volmachtiger van sijn schoonmoeder die weduwe Nachtegaels contra Wessel Rosen, 
hebbende geen copie ofte minuit* beholden van d’ anspraeck* cum* annexis, soo hij nochtans van noden 
heeft pro* replica, versochte daervan copie met praesentatie van die replycque* intra* octiduum realiter in te 
brengen, et si* quid contra agatur, petit* copiam. 

 
Ex* officio doctor Hengel, volmachtiger Roosen, overgaff206 recessum* in scriptis, cum* annexis A, B, C. 

 
Erschenen207 Henrick Sijbinck, vermogens* relatie van Lambert Tra, die bekande oprechter kenlijcker schult 
schuldich te sijn an Aeltjen van Munster, weduwe Volmers, een somma van vijff en sestich daler ad 30 
stuiver ’t stuck, ende gelaeffde* comparant* die selve somma op may 1665 an gemelten weduwe off den 
haerigen praecise ende onfeilbaer te betaelen, onder verbant* van sijne gerede* ende ongerede goederen, 
ende poene* van parate* executie, sonder exception* ende argelist. 
 
{folio 179 verso} 
Frits Raebinck volmachtiger van Wilhelm ter Bruggen, repeteert tegens Moses ende David Jooden noch als 
voor alle voorgaende in* puncto obtentae* contumaciae desersijts dienstlijcke handelingen ende gedaene 
versoecken over welcke contumacie* gelijck meermaelen geseit, sonder sich over die saecke ten principaelen 
te submitteren*, ende jegendeels* naer jaer ende dach ende alsoo veel te laet extrajudicialiter* ingeschoovene 
quadruplycque* ’t admitteren*, men onpartijdich recht doet verwachten.  
Alsoo pars* adversa die kosten soo sij moetwillich ten ansien om comparants* praetendent* zijnde een man 
van slechte middelen van lanchduirige proceduiren ende kosten af te spreecken veroorsaeckt hebbe, niet kan 
ontgaen, soo versoeckt men dat nu eindelijck mits dat tegenparthijen huisvrou sich sullen hebben te sisteren*, 
gelijck handttastelijck belooft om die van haere mannen geleistede* cautie* te ratificeren*, conscriptis* actis 
dies* collationandi moege angestelt worden. 

 
Ex* officio doctor Weddinck contradiceert* jegendeels* praetjes* als van geender weerden per* generalia 
ende persisteert* bij sijn voorige bedingen, ende accuseert* wel expresselijck* des anleggers contumacie* 
non agentis vel ablegantis acta208, alsoo hij nu omtrent een geheel jaer die saecke tot groote kosten van 
excipienten* opgeholden, angaende het sisteren* der vrouwen, seit ten eenemael ongerijmt ende irrelevant te 
sijn, overmits in* principio litis 
 
{folio 180 recto} 
cautie* is gestelt, ende tegens rechte ende costuime* die selve in fine* processus te vorderen. 

 
Ex* officio Frits Raebelinck, seit sich ten hoochsten te verwonderen, dat jegendeel* eenige contumacie* derft 
voorwenden, ende ’t gene waervan sij in gebrecke gebleven ende verschuldet op comparants* praetendent* te 
willen schuiven, gelijck sulckx ten protocollo notoir, deshalven geen wijder* debatterens waerdich, wat 
angaet die ratificatie* van cautie* van der verweerderen huisvrou, seit sulckx niet te konnen geweigert 
worden, veel weiniger oock, alsoo Moses Joode bereits* an des heren drosten* hant als richter 
hanttastelijcken* voor deesen belooft, soo men bij desen doet inbedingen*, als niet praesent sijnde, sijn 
huisvrou te sisteren*, om die versochte approbatie* ten effecte te brengen.  
Sulckx voorgegaen sijnde wenscht men niet meer als dat door d’ heer landtschrijver d’ acten op ’t spoedichste 
mogen verveerdicht, ende an onpartijdigen afgesonden worden. 

 
 

                                                   
206 hierboven staat: n(on) exhib(itum): het is niet getoond 
207 hierboven staat: n(on) compar(uit): hij is niet verschenen 
208 weerspannigheid wegens niet-behandelen of wegzenden van akten 



 145

Sabbati* 5e novembris 1664 
Stadtholder* Joost ter Vile, rentmeester 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts 

 
Conneken Sijbinck, weduwe Bengevoort, heeft vermoge* relation van Abraham Peters d’ angepeindete* 
gerede* ende ongerede goederen van Berent Gelkinck voor die somma van 40 daler, Wilhelm ten Wijskamp 
voor 13 daler, 
 
{folio 180 verso} 
Tonnis Beerninck voor 20 daler verteerde kosten ende alles ter goeder reeckeninge sampt* schaede, met 
rechte huiden* dato opgebaedet* ende daervan die wette* tegens gemelte persoonen sampt* ende sonders 
gebeden* ende erholden*. 

 
Eodem* 
Frits Raebelinck, heeft vermoge* relation des geswooren Abraham Peters d’ angepeindete* gerede* ende 
ongerede goederen van Berent Woestenesch voor 3 gulden 12 stuiver, verdient salaris en Jan Nijlant voor 3 
rijxdaler geaccordeert en verdient salaris ende gerichtskosten, huiden* dato opgebaedet* en daervan die 
wette* tegens gemelte persoonen sampt* ende sonders gebeden* ende erholden*. 

 
Lunae* 14 novembris 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawijck 
Coernoeten* Willem Hertlief, Casper Evers. 

 
Erschenen Maergriete Hoenstrate weduwe van zalliger Berendt Caalwagen, met assistentie van Casper Evers, 
haeren tot deser saecken erkorenen ende toegelaten momber*, gevende t’ erkennen wat gestalt* sij van 
meinonge is 
 
{folio 181 recto} 
met haere naegelaetene kinderen, in scicht* en deilonge te treden,  und alsoo deswegen haer nae landrechte 
incumbeert* voor haeren bij zalliger Berendt Caalwagen geprocreerten* noch onmondige kinderen 
voormunderen* te stellen, soo versoeckt comparantinne* van een edele gerichte dat Jan Grievinck 
ondervoogt ende Hendrick Raterinck moegen geadmittiert* ende gecitiert* worden voor den Aeltenschen 
landtgerichte naestcomende* om die mombaerschap* gelijck nae rechte ende landrechte behoort, onder 
verbandt* haerer goederen te verborgen ende aen te nemen of redenen bij verweygeronge van dien bij te 
brengen wien volgens bedinghde comparantinne* tijt om aen die voormomberen* voorschreven een 
behoorlick inventaris van alle die naelaetenschap haeres godtsaligen mans over te leveren ende vorders* te 
doen daertoe sij geholden is. 

 
Decretum. 
Gerichte accordeert comparantinne* haer versoeck en ordineert* dienvolgents dat Jan Grievinck ende 
Hendrick Raterinck tegens aenstaenden woensdach, sinde den 18e209 deses aen den Aeltenschen gerichte 
sullen hebben te compareren* ende die versochte mombaerschap* an te nemen, of suffisante redenen ter 
contrarie bij te brengen. 
 
{folio 181 verso} 
Martis* 15e novembris 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts. 
 
(in de marge: Welevelt contra Groenewolt in puncto liquidationis primi anni. Similiter in puncto secundi 
anni) 

                                                   
209 moet zijn óf woensdag 16e  óf vrijdag 18e deses 
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Doctor Theben volmachtiger van d’ heer obercommissaris Groenewolt contra d’ heer Welevelt qualitate qua 
petit* in* puncto liquidationis primi* anni diem* collationandi an te stellen. 
Similiter* in* puncto liquidationis secundi* anni.   
 
(in de marge: Schepen ten Hagen contra Groenewolt) 
Doctor Theben volmachtiger van schepen Derck ten Haegen contra d’ heer obercommissaris Groenewolt, 
petit* complementum* actorum et diem* collationandi an te stellen, contradicerende* ‘t  gene hiertegens 
mochte recesseert* worden per* generalia. 

 
Meester Christiaen Telcor, bekande oprechter deuchlijcker schult van gekofte* ende bij hem ontfangene 
waeren schuldich te sijn an Anneken Willinck weduwe Kinckhuis die somma van hondert vierentnegentich 
guldens, 9 stuivers, 4 penningen, gelaefde* die gemelte somma in twe termijnen naementlijck die gerechte 
halfscheit* anstaende may des jaers 1665, ende d’ ander halfscheit* op dienvolgende Michaelis* feest 
onfeilbaer ende praecise te betaelen, onder poene* van reele ende parate* executie*, waertoe hij sijne 
goederen was verbindende. 
 
{folio 182 recto} 
Doctor Hengel, nomine* proprio, versochte van Wilhelm Hertlieff, gewesenen ordeldrager* in saecken 
tegens d’ heer commissaris Groenewolt, bijbrenginch van proces, ende publicatie van sententie*. 
En is het proces door Hertlieff ingebracht ende sententie* publiceert.  
Doctor Hengel bedankte sich der sententie* ende versochte copie. 
 
Doctor Hengel nomine* proprio, wol kraft gepubliceerde taxatoire* sententie* tegens doctor Theben in 
qualiteit als verwalter* ende volmachtiger van den obercommissaris Groenewolt anpeindinge* hebben 
gedaen an desselven hoff, buiten die Misterpoorte gelegen, soo Jan Snoeienbosch tegenwoordich in pacht 
heeft, ende sulckx om ’t hebben betaelinge ter somma van 76 guldens 11 stuivers als mede die somma van 93 
guldens 16 stuivers met den interesse* van ’t insinueerde* arrest, versochte dat an doctor Theben in sijn 
qualiteit ende Jan Snoeienbosch elck bijsonder die wette* moge worden gedaen. 
Obtinuit*. 
 
Hiervan Hermen van Basten den 9e decembris geinsinueert* an Trine Morrien, alsmede an doctor Theben, 
welcke dieselve an N. Moeselhage gesonden hebben die selve om an d’ heer obercommissaris te senden oft 
overlangen*, angenoomen. 

 
Doctor Hengel, nomine* proprio, inbedincht* tegens doctor Theben in qualiteit als volmachtiger ende 
verwalter* van d’ heer commissaris Groenewolt, declarationem van naeder kosten cum annexis, versochte die 
selve per copiam* an handen van doctor Theben moge worden insinueert* ende terminus* ad diminuendum 
daer op gepraefigeert*. 

 
Terminus à* die insinuationis over ses weecken. 
 
{folio 182 verso} 
Doctor Hengel volmachtiger van Jan Koninck, versochte [..] verlenchst* vervlootenen tijt landtrechtens ende 
sijnen soon behoorlijcke handelinge sin* secus. 

 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger Raeve contra Catten, petit* copiam, van d’ exceptionschrift*, si* 
exhibita, salvis*. 

 
Doctor Theben volmachtiger Hermen Storms, sijnde wegens Henrick ten Broecke seeckere praetense* 
inleidinge geinsinueert* in dato den 11e novembris 1664, wol daertegens reces* in scriptis hebben 
inbedongen*, et si* quid alterius* agatur, petit* copiam. 
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Ex* officio doctor Roller uit den naem van Henrick ten Broeck in* judicio praesent objiceert* voor eerst 
doctor Theben d’ inqualificatie ende afwacht* van den principael* Hermen Storm comparitie*, sin* secus, 
ende sulckx om van hem sonderlinge* ’t hebben verklaeringe off hij uitleidinge* doet off niett, zijnde 
onerhoort, dat men binnen den termijn van in- ende uitleidinge* soude mogen bestaen met het inbedingen* 
van eenige recessen*, alsoo comparant* onmogelijck is te divineren* d’ intentie van sijn parthij, waernae 
aldereerst de justificatie* ende conclusie van dien moet worden geformeert ende badt* ten fine* 
voorschreven proclama* te decerneren*, ten weinichsten dat die saecke tot den naesten moge blijven in staet 
om nae genoomene visie te doen wat rechtens. 

 
Doctor Hengel volmachtiger van Berent ten Haeve in* judicio praesent, sprack an  
 
{folio 183 recto} 
met rechte major Kalff, vermoge* relation des geswooren Hermen van Basten op huiden* geciteert*, voor die 
somma van 32 guldens 4 stuivers, vermogens* bijgaende extract reeckenboecks*, heerkoomende* van eenige 
bij hem gedaechde gekofte ende ontfangene winckelwaeren, gesint* voldoeninge ende des gedaechdens 
erschijnis, sin* secus badt* proclama* te decerneren*. 

 
Hierop erschenen major Kalff, ende beloofde dese bovenstaende schult ad 32 guldens 4 stuivers à dato over 
drie monat praecise te betaelen, onder verbant* sijner goederen, die selve ter # parate* executie 
submitterende* #. 
 
(in de marge: Salm contra Vehlen in puncto condictionis indebiti) 
Doctor  Roller, volmachtiger van die respectieve graeff ende vrijheren van Vehlen # in* puncto condictionis 
#, verstaende dat post* conclusionem causae an sijden van d’ heer prince van Salm is gedient van een 
schriftelijck reces*, contendeert* alnoch* tot rejectie*, versoeckende niet te min visie* ofte copie, om soe 
noodich, gelijck men niet kan weten, te dienen van bericht, salva* interposita protestatione. 

 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den heer prince van Salm contra die 
respectieve graeff en vrijheren van Vehlen, petit* in* puncto condictionis indebiti salvis* retroactis diem* 
collationandi an te stellen, et si* quid contra agatur, copiam. 
Ex* officio versoeckt gelijckvals* wel eernstelijck die conscriptie* van acten. 

 
Jan ter Honnepe bekande oprechter schult schuldich te sijn an Berent ten Haeve, die somma van 20 guldens 
14 stuivers als een restoir van een meerder somma, herkoomende* van  afgekofte waeren, gelaefde* die selve 
twintich guldens veertien stuiver onfeilbaer à dato over twee maent te betaelen bij verbant* sijner goederen, 
die selve in cas* van misbetaelinge die parate* executie onderwerpende.  
 
{folio 183 verso} 
(in de marge: die weduwe van zalliger heer landtschrijver Johannis Wisselinck contra schepen ten Hagen) 
Frits Raebelinck uit den naeme van sijn schoonmoeder Gisella Korten, weduwe zalliger Johannis Wisselinck, 
contendeert* nochmaels in saecken tegens Derck ten Haegen in contumaciam nil respondentis neque debite 
agentis210, met versoeck dat proclama* moge gedecerneert* worden. 

 
Doctor Hengel volmachtiger van Frants Santvoort repeteert die naestledenen gerichtsdach tegens lieutenant 
Stump reelijck exhibeerde* anspraeck* met d’ annexe documenten, versoeckende dat een edele gerichte 
gelieve moge bij decreet gemelte lieutenant Stump op te leggen, dat hij het geeiste inventaris als 
landtrechtens binnen seeckeren tijt bij een edele gerichte te praefigeren*, formelijck sal hebben ’t ederen* als 
konnende ’t selve immers ende in allen gevalle nae rechten ende landtrechten niet verweigeren, quippe cum 

                                                   
210 in weerspannigheid door niet te antwoorden noch schuldig te handelen  
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exhibitio inventarii aut repertorii est praeparatorium divisionis nullam habens cum ipsa divisione aut judicio 
familiae erciscundae, communionem211. 

 
Ex* officio Theben volmachtiger lieutenant Stumps, petit* copiam salvis. 
Ex* officio Hengel verbleeff bij sijn versoeck van praefixie* eens seeckeren tijt waerin gerequireerde* 
lieutenant Stump het geeiste inventaris 
 
{folio 184 recto} 
moge hebben ’t ederen* ende te besteden. 

 
Doctor Hengel volmachtiger van d’ erfgenaemen van zalliger Wilhelm Helderberch,  
sprack an met rechte lieutenant Johan Stump, vermoge* relation des geswooren Hermen van Basten op 
huiden* geciteert* voor die somma van hondert 16 guldens, elf stuiver, 6 penningen, salvis calculis # 
aftreckende bewijslijck solutum* # heerkoomende* van bij gemelte Stomp gekofte* ende ontfangene 
winckelwaeren.  
Gesint* des gedaechdens erschijnis, ende voldoeninge van den eisch, sin* secus contendeerde* in* 
contumaciam als landtrechtens tot proclama*. 

 
Hierop erschenen lieutenant Johan Stump ende beloofde die schulten, soo bevonden mochte worden, als 
wetende schuldich te sijn, ende oock daerop ’t hebben betaelt, te voldoen ende betaelen. 

 
Ex* officio doctor  Hengel, nam voor eerst in quantum pro [..] die schult bekentenis an, konnende lijden, dat 
gemelten lieutenant een afslach* van die voornoemde somma moge strecken ’t gene hij bewijsen kan daer op 
betaelt ’t hebben, sijnde niet genoech in* vagum ende gros te seggen, ick sal u betaelen, sonder determinatie* 
van tijt, verbleef derhalven volmachtiger bij sijn voorige versoeck van proclama* en protesteerde wel 
expresse* van den interesse* à tempore litis contestatae, vel in judicium deductae, per l[egatum] 10 [st.] si 
pupilli [st] d’ usuris212 
 
{folio 184 verso} 
Mercurij* 16e novembris 1664 
Stadtholder* Derck Brethouwer 
Ceurnooten* Erick Everts, Hermen Huininck 
 
(in de marge: Seinhorst contra Eeckinck) 
Doctor Hengel volmachtiger van Berent Seinhorst, repeteert retro utiliter acta, in suis punctis, tegens Teube 
Eeckinck ende versocht nochmaels dewijl* volmachtigers praetendent* tegenwoordich alhier praesent is, om 
te hooren in* quibus terminis die saecke mochte sijn, dat parthij advers* praecise op huiden* ’t handelen 
moge worden operlecht. 

 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger Eeckinck, verstaende dat die copie veerdich sij, praesenteerde in tijt 
landtrechtens te dienen nae behooren. 
Ex* officio priora*. 
 
(in de marge: heer ter Empel contra die weduwe en erfgenaemen Grootenhuis sampt consorten) 
Doctor Hengel volmachtiger van den heer van der Empel, afwacht* nochmaels van die weduwe van zalliger 
voocht Grootenhuis ende consorten, behoorlijcke handelinge ende gelijcke submissie*, overmits averst* 
zalliger Gerhart ten Brincke is overleden, ende desselven weduwe ad* reassumendum litem moet worden 

                                                   
211 immers omdat het tonen van inventaris of tabel een voorbereiding op de verdeling is, hebbende met deze 
verdeling of het proces over de verdeling van de erfenis, niets gemeen 
212 ? rente vanaf de tijd van het aanvaarden van de aanklacht, of opname in het gerecht, per legaat? 10 
stuiver?, indien onmondige kinderen, wegens rente 
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citeert*, ne in mortuum feratur sententia213, soo versochte citationem* tegens gemelte weduwe N. 
Spaermaeckerinck bij desen te decerneren*. 
Obtinuit*.  
 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger van die 
 
{folio 185 recto} 
weduwe Grootenhuis ende consorten, praesenteerde ten naesten van behoorlijcke nootdruft* te dienen. 
 
(in de marge: weduwe en erfgenaemen Grootenhuis contra Wilhelm Hoopman)  
Doctor Theben volmachtiger van die weduwe ende erfgenaemen Grootenhuis, petit* van Hopman salvis* 
retroacties, alnoch* handelinge. 
Ex* officio doctor  Hengel volmachtiger van Hoopman, repeteert sijn overgegevene recessum* in scriptis.
    
Ex* officio doctor Theben petit* copiam, salvis* 
 
Doctor Hengel volmachtiger van den pastore Loddero afwacht* nochmaels salvis* retroactis, van Hermen 
Hesselinck handelinge. 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger van Hermen Hesselinck, praesenteert habita* copia te dienen na 
behooren. 

 
Doctor Roller volmachtiger van Jan schulte ten Borninckhoff, gesint* alnoch* van die weduwe Hendersken 
Sonderloo, behoorlijcke handelinge. 

 
Ex* officio doctor Hengel volmachtiger van die weduwe van zalliger Berent ten Borninckhoff, versocht 
nochmaels van Jan schulte ten Borninckhoff laeste schriftuire, geintituleert duplycque* exceptioneel, 
afschrift, praesenterende ten naesten te dienen in* conformite landtrechtens. 

 
Ex* officio Roller sechte al voor lanch hadde behooren te dienen, insisteerde* oversulckx sijn afgeholdenen 
reces*. 
Ex* officio priora*, praesenteert habita* copia te dienen, [..] 

 
Doctor Theben volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den heer prince van Salm, versochte van die 
respectieve graeff ende vrijheren van Vehlen in* puncto van den vijffjaerigen achterstant, op den junchst* 
exhibeerden* schriftelijcken reces* handelinge, sin* secus contendeerde* ten profijte als landtrechtens. 
Similiter* in* puncto d’ annis* 1644 et 1645. 

 
Ex* officio Roller versochte alnoch* copie van ’t ingediende om d’ executie* te mogen poucheren*, en soo 
noodich, an ’t hoff te dienen van bericht. 
 
{folio 185 verso} 
Erschenen Jacob Hagenbueckers, bekande oprechter deuchlijker schult schuldich te sijn an Derckxen 
Beerninckx, woonende in die Swaen tot Iselborch die somma van 18 daler 10 stuivers Cleeffs, met die 
hedendaechsche kosten, herkoomende* van gekoftte molt*, gelaefde* die voornoemde somma met die kosten 
ad 1 guldens 15 stuiver Hollants praecise binnen den tijt van een maent à dato deses te betaelen onder poene* 
van parate* executie, waer voor dieselve in* cas van misbetaelinge sijn goederen submitteerde*. 

 
Doctor Theben volmachtiger van doctor Kelfken in qualiteit als intervenient* voor Derck ten Vildeken, in 
causa* contra Basten, petit* alnoch* copiam van jegendeels* laest ingediende intendit*, praesenteerde ea* 
habita te dienen, naer behooren. 

 

                                                   
213 opdat niet vonnis wordt uitgesproken over een gestorvene 
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Ex* officio Roller sachte nondum facta purga214, met Kelfken niet ’t hebben te schaften, versochte in* 
contumaciam tegens Vildeken conscriptie* van acten ende dach van collatie* an te stellen. 
Ex* officio Theben priora*, salvis* per* omnia retroactis. 
 
(in de marge: kerkcmeesters tot Aelten contra Henrick ten Broeck) 
Doctor Theben volmachtiger van Henrick ten Broeck, versocht alnoch* van die kerckmeesters handelinge, en 
praecise te tripliceren* sin* secus, contendeerde* als landtrechtens.   
Ex* officio Roller wol sijn nootdruft* hebben inbedongen*.   
 
{folio 186 recto} 
Alsoo Jan Grievinck ende Henrick Raeterdinck op huiden* binnen verwitticht, om die versochte 
mombaerschap # à dato den 14e novembris 1664 ten protocolle gedaen #  van d’ onmundigen* van zalliger 
Berent Colwagen an te nemen, so sijn sij op huiden* compareert* ende hebben die selve stipulato* onder 
verbant* haerer goederen angenoomen, mits dat die weduwe sal hebben over te leveren behoorlijcke staet 
ende inventaris. 
 
Doctor Theben volmachtiger van Erick Schutte heeft uit kraft gedaene anpeindinge* an die behuisinge ende 
hoff daerachter gelegen, van Mechtelt Brethouwers, weduwe van zalliger Engelbert van Dieren, om 
betaelinge ’t hebben inholts* d’ acte van anpeindinge*, op huiden* voor d’ eerste, twede ende derde reise* 
opbaedinge* gedaen, versoeckende daer van die wete* te decerneren*, ende exequeren* nae landtrechte. 
Obtinuit*. 

 
Doctor  Hengel, volmachtiger van Jan Spaermaeckerinck, inbedinchde* tegens Wilhelm Planten, uit kracht 
van seeckere willekeur* onlanchs passeert, declaratie van schaede ende kosten, versochte dieselve per copiam 
gemelte Plante ter handen moge gestelt ende terminus* ad contradicendum* aut diminuendum* moge worden 
praefigeert*. 
Obtinuit* ende wort terminus* angestelt à dato over een maent. 
 
{folio 186 verso} 
(in de marge: Welpshoff cum suis contra viduam ten Borninchove) 
Doctor Roller volmachtiger van Welpshoff cum suis, versocht van die weduwe Borninckhoff dach van 
collatie* an te stellen.    
Ex* officio doctor Hengel volmachtiger van die weduwe wijlen Berent schulte ten Borninckhoff versochte 
gelijckvals*. 
Terminus* tegens den 18e januarij 1665. 
 
Doctor Hengel volmachtiger van die weduwe Kinckhuis, inbedincht* tegens Henrick Rouhoff vermoge* 
relation Jan Grievincks op huiden* geciteert* een schriftelijcke anspraeck*, cum* annexa obligatione, 
concludeerde inholts* ende versocht des gedaechdens comparitie*, sin* secus, proclama*. 
 
Ex* officio doctor Roller volmachtiger van Henrick Rouhoff, salvis* quibuscunque exceptionibus, badt* der 
anspraecken* ofte het inbedongen* van dien, afschrift, om vorders* te doen wat sich sal bevinden te 
behooren. 
 
{folio 187 recto} 
(in de marge: Welpshoff contra Eppinck in puncto injuriae) 
Doctor Roller volmachtiger van Welpshoff inhaereert* tegens Wilhelm Eppinck sijne voor desen in* 
contumaciam afgeholdene bedingen, afwacht* alnoch* ter gevolge van dien, salva* refusione expensarum 
behoorlijcke handelinge, sin* secus dat die selve contumax* moge verklaert worden. 

 

                                                   
214 zolang de zaken nog niet afgehandeld zijn 
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Ex* officio doctor Hengel volmachtiger van Wilhelm Eppinck, was geen contumacie* gestendich*, 
uitwijsens die retroacten*, overmits* sijn praetendent* noch ter tijt geen copie van jegendeell* inbrengen 
genooten heeft. 
Ex* officio Roller refereert sich ad retroacta, die welcke watter van is, sullen uitwijsen. 

 
Doctor Roller, volmachtiger van Sophia de Roller, weduwe van zalliger Berent van Vorden, sprack an met 
rechte Jan Dammers tot Dinxperloo, vermogens* relatie des geswooren Sander Switser op huiden* citeert* 
voor die somma van vijffenveertich daler, 22 stuivers, Cleeffs gelt, heerkoomende* van geleverde waeren, 
mitsgaeders vijff daler beloofden interesse* van 14 jaeren, ende thien pont hoppe, versochte voldoeninge 
una* cum expensis, sin* secus proclama* te decerneren*, tot alsulcken profijt als landtrechtens. 
 
’t Gerichte erkent* proclama*. 
Den dienaer relateert van gedaene roepen. 
Sed* proclamatus* non comparuit. 
 
{folio 187 verso} 
Jovis* 17e novembris 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Rotger Poelhuis, Lambert Tra. 
 
Doctor Theben volmachtiger van Hermen Cockx wol tegens Berent Hijnck, Teube Buesinck ende Berent 
Buesinck, op huiden* geciteert*, vermoge* relatie des geswooren Abraham Peters, schriftelijcke anspraeck* 
cum annexis in* cas van reele injurien* hebben inbedongen*, badt* inholts*, versoeckende der gedaechden 
erschijnis, sin* secus, proclama* daer tegens ’t erkennen*. 
’t Gerichte erkent* proclama*. 
Den dienaer relateert van gedaene roepen. 
Sed* non* comparuit. 

 
Fiscus* overgeeft anspraeck* tegens Berent Hijnck, Teube Buesinck ende Berent Buesinck tegens huiden* 
vermogens* relatie van Abraham Peters geciteert*, concludeert inholts*, afwacht* des gedaechdens 
erschijnis, sin* secus, proclama*. 
’t Gerichte erkent* proclama*. 
Proclamatus* non comparuit. 

 
Erschenen Coene ter Hoerne, die bekande oprechter deuchlijcker schult schuldich te sijn an Moses Herts 
Joode die somma van sevenendertichsten halven rijxdaler ende belaefde dieselve neffens den interesse* ende 
kosten à dato over ses weecken gewis ende onfeilbaer te betaelen onder verbant* sijn persoon en goederen, 
dieselve ter parater* executie submitterende*. 
 
{folio 188 recto} 
Doctor Weddinck volmachtiger van Herts Jode heeft vermoge* relation des geswooren Abraham Peters d’ 
angepeindete* gerede* ende ongerede goederen van Dierck ten Nienhuis, uit kracht gerichtelijcken verwins*, 
voor die somma bij anspraeck* expresseert, huiden* dato opgebaedet*, ende daervan die wette* tegens 
gemelten Nienhuis gebeden*. 
Obtinuit*. 

 
Doctor Weddinck volmachtiger van Herts Jode heeft vermoge* relation des geswooren Abraham Peterssen d’ 
angepeindete* gerede* ende ongerede goederen van Hermen ter Hoerne voor die somma bij anspraeck* 
expresseert uit kracht gerichtelijcken verwins*, 
huiden* dato opgebaedet*, ende daervan die wette* tegens gemelte ter Hoerne gebeden*. 
Obtinuit*. 
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Doctor Weddinck uit den naeme van Henrick Engels, sprack an met rechte, vermoge* relation des geswooren 
Abraham Peters geciteert* Wilhelm Hijnck voor die somma van 41 guldens volgens sijn eigen hant, gesint* 
betaelinge ende afwacht* des gedaechden comparitie*,sin* secus, proclama*. 
’t Gerichte erkent* proclama*. 
Proclamatus* non* comparuit. 

 
Doctor Weddinck uit den naeme van Moses die Joode, sprack an met rechte vermogens* relatie des 
geswooren Jan ter Pelckwijck geciteert* Derck ten Nienhuis, voor die somma van 9 ryxdaler 23 stuiver, 2 
schepel roggen, anderhalff schepel boeckweite, gesint* betaelinge ende des gedaechden comparitie*, sin* 
secus, proclama*. 
’t Gerichte erkent* proclama*. 
Proclamatus* non* comparuit. 
 
{folio 188 verso} 
Doctor Theben volmachtiger van jonker Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel sprack an met rechte Jan Wijnen 
den backer, vermoge* relation van Jan ter Pelckwijck op huiden* citeert* voor die somma van 47 guldens, 
heerkoomende* van afgekofte garven uit den goede Pleckenpoel volgens opgerichte ende voorgelesene 
voorwaerden, versoeckende voldoeninge cum* expensis ende afwachte* des gedaechdens erschijnis, sin* 
secus, badt* tegens den selven proclama* te decerneren*. 
’t Gerichte erkent*proclama*. 
Proclamatus* non comparuit. 

 
Doctor Hengel volmachtiger van Wilhelm Raesvelt ende Jan Wesselinck repeteert die naestledenen 
gerichtsdach bij den mede-erfgenaemen van zalliger Wilhelm ten Broecke op comparants* praetendent* 
gepasseerde volmachten, cum* ratificatione ante* actorum ende afwacht* demnechst* dewijl* oock die 
mede-erfgenaemen yder ex* proprio capite et persona bevoecht is beedinge des overgegevene inventarii ’t 
eischen op huiden* solemnele* bestedinge in forma als landtrechtens, bij wijder* verweigeringe submitteert*, 
volmachtiger dit incident* tot  decisie van onpartijdigen met versoeck dat ad interim het overgegevene 
inventaris per copiam den acten mogen worden bijgevocht, soo sij doch Marrie ten Broecke ten profijte van 
d’ erfgenaemen den edele gerichte heeft geexhibeert*. 

 
Ex* officio Theben volmachtiger van Marrie ten Broeck, seit gehandelt ’t hebben ende versochte 
contrahandelinge et si* quid actum, petit* omnium* actorum copiam. 

 
Ex* officio doctor Hengel verbleeff bij sijn voorige versoeck aldewijl* die beedinge van inventaris niet 
weiniger als d’ overgifte van inventaris kan worden verweigert, alschoon den verweerderen praetendeerde 
lijftucht*, als neen, mochte valyd sijn. 
Ex* officio Theben priora* met reserve van naeder debath. 
 
{folio 189 recto} 
Doctor Weddinck volmachtiger van Geert Sibinck, overgaff215 tegens Aeltjen ten Bijvanck, vermoge* 
relation van Jan ter Pelckwijck op huiden* geciteert* een schriftelijcke anspraeck*, versocht ende 
concludeerde als daerbij, ende afwacht* des gedaechdens erschijnis, sin* secus, proclama*. 
’t Gerichte erkent* proclama*. 
Hierop erschenen Aeltjen Bijvanck en nam haer 14 daege. 

 
Doctor Theben volmachtiger van Gerrit van Sonsvelt, sprack an met rechte Jan Wijnen die backer, 
vermogens* relatie van Abraham Peters, op huiden* citeert* voor die somma van 39 daler 15 stuivers 
verschenen renthe, salvo* calculo, versoeckende daervan voldoeninge cum* expensis, ende afwacht* 
desselven erschijnis, badt* sunsten* tegens den selven proclama* ’t erkennen*. 
’t Gerichte erkent* proclama*. 

                                                   
215 hierboven staat n(on) exhib(itum): het is niet getoond 
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Proclamatus* non comparuit. 
 

Doctor Theben volmachtiger van Gerherdt Wijginck, als man ende mombaer sijner  huisvrouwen Elisabeth 
Hardes, daervan de volmacht inbedongen* wordt, versochte op die  gedaenen anspraeck* # van Henrick ten 
Bengevoort #, antwoort ende cautie* pro* judicato et litium* expensis te stellen. 

 
Ex* officio doctor Weddinck volmachtiger van Henrick ten Bengevoort, seit noch geen copie der anspraeck* 
ontfangen ’t hebben, anbelangende die geeiste cautie*, wil daerover met sijn praetendent* spreecken, ende 
doen wat sal behooren. 
Ex* officio verbleeff bij sijn reces*. 

 
Doctor Theben volmachtiger van Coepe Wessels, contra Berent Woestenesch, versoeckt op die gedaene 
anspraeck* antwoort, als mede cautie* te stellen, sin* secus. 

 
Ex* officio doctor Smits volmachtiger van Berent Woestenesch, versochte alnoch* onder reserve van alle 
exceptien* ende beneficien* rechtens, der anspraecken* afschrift. 
 
{folio 189 verso} 
Frits Raebelinck volmachtiger van Frerick van Basten overgaff tegens d’ heer oberste wachtmeester 
Dunnewolt sijn inbedongene* anspraeck* cum annexis A et B, versoeckende ende concludeerde als daer bij. 
 
(in de marge: Vehlen contra Salm in puncto liquidationis) 
Doctor Theben volmachtiger van sijn vorstlijcke genade den heer Prince van Salm, petit* in* causa Vehlensi 
in* puncto liquidationis van jegendeels* voorgaende soo schrift- als mondelijcke recessen* van eenige die 
laeste gerichtsdaegen copiam, protesteerende dat in die saecke niet moge gedaen ende voorgenoomen 
worden, nisi* habita prius copia en naer dat men behoorlijck debath gedaen hebbe. 
Similiter* in* puncto expensarum. 

 
Ex* officio doctor Roller niet wetende ofter yts in* puncto liquidationis van parthij advers* is ingedient, si* 
quid actum, badt* copiam ende soo veel belancht* debitum confessatum et liquidum216 ter somma van 
tweduisent daler..…,  versochte in gevolge van voorige proceduire ruiminge op die Storstelsche goederen te 
decerneren*, neffens die insinuatie* van dien, om an doctor Theben als volmachtiger van sijn vorstlijcke 
genade den heer price van Salm ofte bij refusie* an sijn vorstlijcke genade selfs tegenwoordich binnen 
Anholt residerende, ende daer toe. 
Obtinuit*. 

 
Ex* officio Theben protesteerde in ’t gerinchste sich niet in te laeten, nisi* quatenus # et in quantum 217# 

 
Doctor Roller in* puncto expensarum versochte conscriptie* van acten ende dach van collatie* an te stellen. 
 
{folio 190 recto} 
(in de marge: Trae contra Giesinck) 
Doctor Weddinck volmachtiger van Lambert Trae repeteert nochmaels tegens Arent Giessinck alle 
affgeholdene contumaciaele recessen* met overmalich* versoeck van copie des gedefereerden* eets om als 
dan wijders* te doen, waertoe men nae rechte sal bevoecht ende geholden sijn. 

 
Doctor  Smits uit den naem van Berent op ’t Vonder, sprack an met rechte Wilhelm ten Brincke, vermogens* 
relatie des gerichtsdienaers geciteert*, voor die somma van vijffentwintich daler ende 4 guldens geleent gelt, 
met den interesse* van dien, tot goeder reeckeninge, gesint* voldoeninge cum* expensis, ende versoeckt dat 
in* contumaciam non comparentis proclama* moge gedecerneert* worden. 

                                                   
216 erkende en duidelijke schuld 
217 noch in hoeverre, noch hoeveel 
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’t Gerichte erkent* proclama*. 
Proclamatus* non comparuit. 

 
Erschenen Jan Warners, geassisteert met sijnen volmachtiger Johannes Wolff, repeteert tegens den voocht 
Everwijn Wassenberch sijn den 29e octobris 1663 afgeholdene reces*, ende daer op geobtineerde* decreett, 
waerbij hem testante* protocollo belast is die compensatie gelder binnen den tijt van 4 daegen te betaelen, bij 
poene* van executie, waer van behoorlijcke insinuatie* # den derden novembris desselven jaers # is gedaen 
volgens des ondervoochts Abraham Peters sijn eigen hant, soo hier voor den gerichte vertoont wordt, ende 
alsoo naederhant verscheiden requesten an d’ heer droste* sijn overgegeven, waerin d’ executie is belast, 
 
{folio 190 verso} 
den voocht Wassenberch oock selfs gesocht ’t accorderen, gelt gepraesenteert maer met die betaelinge in* 
mora is gebleven, soo versocht comparant* dat gemelte voocht Wassenberch volgens veele geobtineerde* 
decreten pro* quantitate debiti reelijck moge executeert* worden opdat comparant* niet moge genootsaeckt 
worden dienthalven sich ex* capite denegatae justitiae an hooger overichheit te beklaegen, daerop nochmaels 
decretum verwachtende.  
Decretum. 
’t Gerichte ordonneert dat den voocht Everwijn Wassenberch an Jan Warners sal hebben te voldoen die 
geeiste somma binnen tijt van 14 daegen nae insinuatie* deses, bij poene* van parate* executie. 

 
Doctor Weddinck volmachtiger van Abraham Waelien, versochte salvis* prioribus van Jan Warners praecise 
handelinge, sin* secus. 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger van Jan Warners versochte van d’ ingediende schriftuir copiam ende 
tijt landtrechtens. 

 
Doctor Weddinck volmachtiger van Berent Heller repeteertt tegens Henrick Ubbinck die # naestleden* 
inbedongene # anspraeck* ende overgaff218 dieselve realiter en afwacht* daerop antwoortt, sin* secus, 
contendeerde* in* contumaciam. 
Ex* officio Roller versochte desselven visie*. 

 
Doctor Theben volmachtiger van sijn schoonmoeder die weduwe Nachtegael, 
 
{folio 191 recto} 
verstaende in saecken tegens Wessel ten Roossen een reces* in schrift cum* annexis exhibeert* te sijn ende 
versochte daer van copiam ende tijt landtrechtens, om daertegens te dienen van replycque*. 

 
Ex* officio doctor Hengel, repeteert sijn exhibeerde* schriftuir, persisteerde* als daer bij. 

 
Erschenen doctor Weddinck, volmachtiger van Jooris Innis, koopman tot Zutphen, daer van die relatie* van 
den ceurnoot* Lambert Trae ten protocolle versoeckende ende heeft arrest* versocht op alle goederen ende 
uitstaende schulden, als die weduwe van zalliger Jan Volmers alhier in desen ampte mach hebben, in* specie 
op soodaene kooppenningen, als Wilhelm Volmer wegens ’t afgekofte huis is onderhebbende ende specifice 
mede op die gene, waervan praedicant Busser eene vermeinte in fraudem creditorum utpote219 gepractiseerde 
assignatie* soude hebben, voorts op die verbeteringe ende het superplus van den hoff voor ’t melaetenhuis 
gelegen, als mede op die penningen soo jonker Marcoloff kraft obligatie* an haer te betaelen verobligeert* is, 
ende sulckx over ‘t hebben betaelinge van 141 guldens 14½ stuivers volgens reeckeninge ende heeft hier van 
die wette* in absentie van die weduwe voorschreven soo naer den Pals vertrocken is, Derck Philips 
Erpenbeecke, in qualiteit als volmachtiger te decerneren* gebeden*, als mede voornoemde jonker Marcoloff  
ende 
 

                                                   
218 hierboven staat n(on) exh(ibitum): het is niet getoond 
219 immers tot bedrog van schuldeisers (opgestelde) 
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{folio 191 verso} 
en Wilhelm Volmer ’t ordonneren geen penningen als tot betaelinge van comparants* praetendent* ofte eer 
en bevoorens hij volkoomen satisfactie sal bekoomen hebben, bij poene* als rechtens uit te tellen, daertoe d’ 
insinuatie* deses an haer edele mede versoeckende. 
Obtinuit*. 

 
Erschenen Lambert Tra ende relateert dat op den 10e deses voor hem gecompareert* was Jooris Innis, 
coopman van Zutphen, ende in die beste ende bestendichste forme rechtens geconstitueert* hadde Rodolphus 
Weddinck der rechten doctorem in alle sijne tegenwoordige ende toekoomende saecken, active et passive te 
procederen, in* specie mede tegens die weduwe Volmer om op alle haere goederen arrest te versoecken en 
vorders* te doen wat rechtens ende comparantt* praetendent* selfs praesent sijnde enichsints soude konnen 
off mogen doen cum clausulis rati et indemnitatis caeterisque solitis et consuetis et obligatione bonorum220 
ende dat voornoemde constituant* ‘t selve met  hanttastinge* bevesticht ende daervan te relateren versocht 
hadde. 
 
{folio 192 recto} 
Doctor Hengel volmachtiger van Jan Broerinck, overgaff221 sijne tegens Berent Selckinck voor desen 
inbedongene* triplycque*, submitteerde* als daer bij. 

 
Ex* officio Frits Raebelinck volmachtiger van Berent Selckinck versochte van d’ overgegevene triplycque 
copiam. 

 
Doctor Hengel volmachtiger van Warner Broerinck, afwacht* op huiden* van Berent Selckinck sijne voor 
een maent inbedongene triplycque*, bijbrenginch van dien, sin* secus, contendeerde* ten proufijte als 
landtrechtens. 
 
Ex* officio Frits Raebelinck volmachtiger van Berent Selckinck, praesenterende sijn nootdruft* tusschen dit 
ende ten naesten reelijck over te geven. 

 
Doctor Hengel volmachtiger van den heer vaendrich Jouwersma, afwacht* nochmaelen naer soo lange 
genootene dilajen* van jonker Asbeeck betaelinge, off wettelijcke contradictie*, sin* secus, contendeert* tot 
versteck. 
 
Ex* officio doctor Weddinck volmachtiger van jonker Asbeecke, versochte vermits comparants* heer 
praetendent* absentie terminum* ad proximam. 

 
Doctor Hengel volmachtiger van Henrick Craenen, afwacht* van Jan Warners genoechsaeme cautie* als 
naestleden* gerichtsdach geeist, 
 
{folio 192 verso} 
en van hem belooft is, en demnechst* handelinge, sin* secus, contendeerde* dat in* contumaciam moge 
worden recht gedaen, inbedinchde* volmachtiger die te bevoorens bij anspraecke* gementioneerde* 
documenten. 

 
Ex* officio Johannes Wolff volmachtiger van Jan Warnders, exhibeert* sijn replycque* exceptioneel, 
versochte tempus* mundandi ad triduum* angaende die versochte cautie* segt sijne goederen tanquam* 
immobilium possessor voor desen gestelt ‘t hebben, als te weten sijn huis ofte den pandtpenninck van dien 
met het ‘twaelfte gedeelte van zalliger Henrick van Waelien naegelatene goederen den verweerder 
thostendich en sulckx oock voor die kosten van ’t gerichte, hebbende ’t selve met hanttastinge* bestedicht*. 

                                                   
220 met clausules van geldigheid en vrijwaring en met de overige gewone en gebruikelijke bedingen en met 
verbintenis van goederen 
221 hierboven staat n(on) exh(ibitum): het is niet getoond 
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Ex* officio doctor Hengel versochte d’ inbedongene* schriftuir copie, en noopende die cautie* wilde dieselve 
met sijne praetendenten* communiceren. 
 
(in de marge: Woestenesch contra Gellinck) 
Doctor Hengel volmachtiger van Berent ter  Dunnewijck off Woestenesch, repeteert tegens Henrick 
Gellinck sijne naestleden* gerichtsdach ex* lege diffamari erholdene* ende vermoge* protocols exequeerde* 
twede citatie* ende afwacht* demnechst* op huiden* van Gellinck 
 
{folio 193 recto} 
propositie* van sijn gejacteerde* actie, sin* secus badt* proclama*, ende wilde volmachtiger een intendit 
cum annexis, tam in puncto diffamationis, quam causae elucidationis222 hebben inbedongen. 

 
Ex* officio Henrick Gellekinck, versochte salvis* des intendit* cum annexis afschrift. 

 
Ex* officio doctor Hengel wilde eerst ende voor al in gevolge decreet tot twe maelen, ende alsoo op huiden* 
peremptorie* gevellet, en hem Gellinck ad proponendam actionem jactitatam223 praefigeert*, desselven reele 
exhibitie* van anspraeck* versocht hebben, sin* secus, stelde dese saecke met inbedinch* van twe 
documenten ad verificandam diffamationem* in* contumaciam tot kentenis van onpartijdigen. 

 
Ex* officio seidt dat die vermeinte citatie* gisteren eerst behandicht, oversulckx dat hij op hierop 
onmogelijck niet kan dienen, verbleeff dienthalven bij sijn voriges. 

 
Ex* officio seidt der decreto peremptorio* niet genoech gedaen te sijn, per* nuda verba, daer oock den 
diffamant* geen handelinge inbedincht*, veel weiniger ad purgandam contumaciam224 eenige praesentatie 
doet, versochte daerom noch als vooren, proclama*. 

 
Ex* officio seidt niet te konnen handelen, nisi* habita copia, noch geene kosten te konnen refunderen*, 
overmits hij pauper* ende stipem   
 
{folio 193 verso} 
mendicatim per uxorem et liberos225 doet colligeren*. 

 
Ex* officio seidt dat een arme off rijcke (quia hic non agitur de lauta suppellectile226) niemant an sijn persoon 
off goedt moet diffameren*, maer juxta* normam et formam landtrechtens sijne actie institueren* opdat men 
niet in onsekerheit leve wat wijders* ’t versoeck van copie van gehandelte angaet, is nugatoir*, dewijl den 
diffamant* alles is ter handen gestelt, verbleeff derhalven bij sijn versoeck. 
 
(in de marge: Beerninck contra die gildemeesters van Meddehoe) 
Tonnis Beerninck repeteerde tegens Geert Herbers en Berent Loickinck in qualiteit als gildemeesters der 
bourschap Medehoo alle voorgaende dienstelijcke handelingen in* puncto praestandi juramenti, accuseert* 
nochmaels derselver contumacie* en wil die saecke tot decisie van onpartijdigen rechtsgeleerden gestelt, 
versoeckende complementum* actorum. 
 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger van Berent Loickinck en Geert Herberts, insisteerde* die voorige 
acten, versocht alnoch exhibitie* van jegendeels* inbedongene* schriftelijcken reces*, sin* secus, 

                                                   
222 een schriftelijke eis met bijlagen, zowel inzake het in kwade naam brengen als de verheldering van de 
zaak  
223 tot het voorstellen van een voorgedragen handeling  
224 om de afwezigheid te rechtvaardigen 
225 arm en aan de bedelstaf door vrouw en kinderen  
226 omdat hier geen sprake is van voornaam huisraad 
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contendeerde* als landtrechtens en wilde in allen geval een schriftelijcke nootdruft* hebben inbedongen* 
cum expressa protestatione d’ expensis huc usque et antehac causatis227.  
 
{folio 194 recto} 
Sabbati* 19e novembris 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts 

 
Erschenen d’ heer Frederick Backer, overste, ende heeft bester gestalt* rechtens geconstitueert* ende 
volmachtich gemaeckt Cornelis Smits, der rechten doctorem, in saecken tegens Wessel Nachtegael ende 
desselven moeder, Mechtild Brethouwers, idque cum promissione rati ac indemnitatis caeterisque consuetis 
clausulis228. 

 
Erschenen d’ heer Frederick Backer, overste, alhier binnen Bredevoort ter instantie* van Wessel Nachtegael 
gearresteert sijnde, ende heeft an handen des heren drosten* gestipuleert*, dat hij naer voorgaende 
denuntiatie* ofte wette* sich in termino justificationis praetensi arresti229 voor desen edele gerichte sal [heb]-
ben te sisteren*,waer voor oock doctor Cornelis Smits gecaveertt* heeft sub obligatione bonorum230. 
 
{folio 194 verso} 
Lunae*  21e novembris 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts. 

 
Erschenen doctor Cornelis Smits, als volmachtiger van den heer overste Frederick Backer ende gaff een edele 
gerichte ’t erkennen hoe dat d’ heer praetendent* op den 27e february naestleden voor den edele hoove van 
Gelderlant, sententie* heeft erholden* tegens Wessel Nachtegael, waerbij dieselve tot betaelinge van 
driehondert ende twintich rijxdaler met den interesse* van dien à* tempore morae, te weten van den eersten 
marty 1658 gecondemneert*, ende die gerede* ende ongerede goederen van Mechtild Brethouwers, weduwe 
van wijlen Engelbert van Dieren vermogens* acte van constitutie*, soo men hier bij exhibeert* voor het 
gewijsde* executabel te sijn, is verklaert worden.  
Versoeckende dat in gevolge van hoochgemelten hooves brieven van executie an den heer droste* met 
bijgevoechder sententie* overgelevertt sijnde voor eerst der gedachter weduwen gerede* goederen door den 
gerichtsdienaer praevia* denuntiatione, mogen opgehaelt en volgens landtrechte ofte styl van desen edele 
gerichte gedistraheert* worden, in val* 
 
{folio 195 recto} 
averst* die voorschreven meubilen voor die geadjudiceerde* 320 ryxdaler met den interesse* van dien 
sampt* kosten, soo in* executivis bereits* ergaen sijn, en noch wijders* koomen te loopen, niet sufficient 
mochten worden bevonden, badt* comparant* immissie* in der meergemelten weduwe ongerede goederen in 
die voorschrevene acte van verbant* uitgedruckt, en in* specie derselver halve behuisinge binnen Aelten 
staende, ’t halve Kemnae, ’t halve Snoeienbosch, ’t halve goedt Tuinte, ’t halve goedt Gielinck, kempe,  
groen-, weide- en boulant, willende sich in* eventum het generale verbant* gereserveert hebben. 

 
Obtinuit* en wordt die weduwe van zalliger Engelbert van Dieren geordonneert binnen tijt van 4 dagen nae 
insinuatie* deses, te voldoen die geeiste somma, sal andersints bij mancquement derselver voldoeninge 
vervaeren* worden nae behooren. 

 
Jan Grievinck relateert dat hij op den 30e deses maents novembris extract deses geinsinueert* heeft an die 
weduwe Dieren, en dat sij die selve # niet heeft willen anneemen, gevende tot antwoort dat bij aldien den 
                                                   
227 met uitdrukkelijk protest over de kosten tot nu toe en voorheen veroorzaakt 
228 en dit met belofte van geldigheid en vrijwaring en de overige gebruikelijke clausules 
229 op de datum van rechtvaardiging van het aanmatigende besluit 
230 onder verbinding van goederen  
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overste Backer op haer wat te seggen hadde, solde spreecken met rechte Sij stonde hem ten goeden rechte, 
een vrou en konde geen borge wesen, sij hadde oock nooit op haer vroulijcke recht afstant gedaen ende 
renuntieert* , dat wolse oock tegens hem disputeren voor allen heeren ende hooven #. 

 
Erschenen scholte Roert wegens die bourschap Wolt, Tonnis Aelberdinck gildemeester van die bourschap 
Cathum, Geert Nienhuis gildemeester van die bourschap Brinckhorne, Geert Herberts wegens die bourschap 
Meddehoo, Jan Willinck wegens die bourschap Ratum, ende hebben in saecken tegens Hermen Mentinck 
voor haere quoten* doctor Theben constitueert* ende volmachtich gemaeckt, om die saecke ten einde toe te 
vervolgen, en te doen ’t gene nae stijl van dese gerichte behoort en in die graefschap Zutphen costumelijck* 
is, alles onder gewoontlijcke clausulen indemnisationis, ratificationis anteactorum en alle gemeene clausulen 
rechtens, salva semper deductione ulteriori231. 
 
{folio 195 verso} 
Sabbati* 26e novembris 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts. 
 
(in de marge: Prince Salm contra jonke Eerde ten Pleckenpoell) 
Doctor Weddinck volmachtiger van jonker Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel, in saecken tegen sijn 
vorstlijke genade van Salm, versochte met die collatie* der acten te vervaeren*, sin* secus, alsoo 
comparants* heer praetendent* selfs praesent is om den dach te respicieren* en die collatie* ’t anhooren, wol 
ten hoochsten van kosten en oppentholt protesteert hebben. 

 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger van sijn vorstlijcke genade d’ heer prince van Salm, refereerde dat d’ 
acta volgens missive # soo volmachtiger bij desen overgaff in dato 2e decembris 1664 # van den richter 
Weeninck afgevordert en an den lieutenant Louwerman overgesonden zijn om te revideren*, alsoo sijn edele 
bij die collatie* niet konde praesent sijn, verwachtende dieselve alnoch* ten fine* van collatie*, en soo 
dieselve niet tijtlijck mochten wederom overgebracht worden, soo wol volmachtiger van sijn uiterste 
debvoir* en diligentie* geprotesteert hebben, met versoeck dat een nieuwen dach van collatie* moge 
angestelt worden. 

 
Ex* officio doctor Weddinck verbleeff bij sijn geinterponeerde protest van kosten en seidt ongerijmt te sijn, 
dat nae submissie* en conscriptie* d’ acten gelicht* worden en dat ’t selve nergens anders toe tendere als wijl 
die volmachtigers beginnen te despereren* om over die saecke wijders* advys te scheppen en daer 
 
{folio 196 recto} 
over te delibereren, off noch eenich middel van oppenholt mochte konnen gevonden worden versoeckende in 
allen gevalle, quia quod actori licet, reo quoque licere debet232, dat comparants* heer praetendent* d’ acten 
oock moogen gevolcht worden, en soo lange sal mogen onderholden, om te doen wat sijn hoochedelgestrenge 
goeden raet sal bevinden te behooren. 

 
Ex* officio doctor Theben bekent die regel rechtens te sijn in causis plane similibus licere reo quod actori233 
maer dat reus* daermede die saecke volgents ongefundeerde voorgeven niet behoort op te holden, off 
advysen te lichten*, die welcke facta* submissione niet konnen ad acta appliceert* worden, derhalven ‘t selve 
van yegendeel* volmachtigers heer praetendent* absque* fundamento allegeert* wordt, versoeckende 
derhalven praevia* generali contradictione novum* terminum* collationandi an te stellen. 
 
Eodem* coram* iisdem. 

 
                                                   
231 clausules van vrijwaring, met bekrachtiging van voorgaande acten en alle gewone rechtsbedingen, 
behoudens de bestendige bewijsvoering van het bovenstaande  
232 omdat hetgeen de klager mag, de beschuldigde ook moet mogen 
233 in duidelijk gelijke zaken aan de beklaagde hetzelfde toe te staan als aan de klager 
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Erschenen Henrick van Elvervelt uit den naeme van sijn bestemoeder* Aeltjen Simmigers weduwe van 
zalliger Henrick Grievinck, en heeft d’ angepeindete* gerede* ende ongerede goederen van Wessel ter 
Brussen, als possesseur sijns vaeders goederen, vermoge* relation des ondervoochts Jan Grievinck, huiden* 
dato voor die somma van 197 guldens, aftreckende nochtans het bewijslijcke solutum* heerkomende* van 
verschotene* contributie, opgebaedet*, en daer van eene wette* tegens gemelten Brussen gebeden*. 
Obtinuit*. 
 
{folio 196 verso} 
Martis* 29e novembris 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Theodorus Bronckhorst. 
 
(in de marge: Frenck contra heer drost Lawick en desselven erfgenamen’ 
Erschenen voor desen edele landtgerichte Casper Everts en refereerde dat hij vanwegen die heer commandeur 
en capitein Frenck voor den edele hoove van Gelderlant citeert* sij om stadtholder* te sijn en te continueren 
tegens die hoochedele erfgenaemen van den overledenen heer Georch Niclaes van der Lawick, heer tot 
Geldermalsen.  
En alsoo comparant* alleene ceurnoot* van desen edele gerichte is, oock nooit gestudeert heeft en derhalven 
onbequaem om in een strijdige saecke stadtholder* te zijn, soo is vorders* soo, dat hij nooit die qualiteit van 
stadtholderschap* absolutelijck heeft angenoomen, oock geen eedt daertoe heeft angelecht, maer dat in die 
selve saecke tot stadtholder* op versoeck van den overledenen heer Georch Niclaes van der Lawick tot 
stadtholder* bij den edele hoove van Gelderlant gestelt is, den zalliger borgemeester Haegen tot Deutichem, 
ende alsoo hij daerop korts daernae is koomen te overlijden, soo is comparant* als ordinaris* ceurnoot* tot 
stadtholder* in het protocol gestelt, sonder dat hij soodaene qualiteit eigentlijck heeft 
 
{folio 197 recto} 
angenoomen, om daer bij in die saecke van sijn eigen heer te continueren, sijnde oock comparant* daertoe 
onbequaem wegens sijn indispositie* ende geduerige kranckheit als liggende meerendeels te bedde, die 
welcke kranckheit oock veroorsaeckt dat hij weinich in die gerichten koompt, daer bij oock comparant* niet 
gesint* is richter te sijn van sijn eigen heere, daer van hij een onderdaen is, gelijck oock den heer droste* en 
richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick comparant* heeft laeten anseggen, dat hij sich die saecke niet sal 
krodigen* ofte anneemen, maer dat sijn hoochedelgestrenge hem als onderdaen daerin niet erkent* ende bij 
den heeren van den edelen hoove van Gelderlant in cas* van vorder proces een ander stadtholder* wilde 
versoecken, hebbende daerom comparant* naer het overlijden van welgemelten heere gouverneur Georch 
Niclaes zalliger sich in die saecke die stadtholderschap* niet angematicht, maer altoost daerin wegens d’ 
angetogene redenen van onbequaemheit en geduirige indispositie*, onvermogentheit en kranckheit bij den 
heer commandeur Frenck ofte den sijnigen geexcuseert en geseit dat sij eenen anderen stadtholder* in desen 
saecken mochten noemen ende kiesen, ende alsoo dan comparants* gelegentheit niet en valt om over sijn 
eigen heer stadtholder* en richter te sijn, soo bevolmachtichde bij desen den heer doctor Fojert en sijn edele 
absentie den heer doctor Opten Oorth ende doctor Rijckwijns sampt* en sonders om die voorschreven 
redenen den edele hoove van Gelderlant voor te draegen, opdat comparant* in  die qualiteit van 
stadtholderschap* over sijn eigen heer droste* en richter niet moge beswaert worden, alles cum potestate 
substituendi, aliisque ordinariis clausulis et consuetis234, versoeckende voort van den 
 
{folio 197 verso} 
voorschreven heer droste* en richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, dat sijn hoochedelgestrenge voor 
comparant* in desen cas* believe te intervenieren* en bij den edele hoove van Gelderlant in comparants* 
plaetse die nominatie ende anstellinge van een anderen stadtholder* te versoecken. 

 
Eodem* coram* 
Stadtholder* Wilhelm Hertlieff 

                                                   
234 met recht van volmacht, en andere gewone en gebruikelijke bedingen 
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Ceurnooten* Theodorus Bronckhorst, Henrick ab Elvervelt 
 
(in de marge: Frenck contra Lawick) 
Erschenen Gooswijn Wilhelm van der Lawick voor sich en sijne mede erfgenaemen intervenierende* en 
intredende voor Casper Everts en alsoo voordesen zalliger borgemeester Hagen tot Deutichem in die saecke 
en processe van sijn heer vaeder zalliger Georch Niclaes van der Lawick tegens den heer commandeur en 
capitein Frenck ex* lege diffamari arrestatie op sijn persoon voor ’t Bredevoortsche gerichte geinstitueert* 
ende angevangen tot stadtholder* van den edele hoove van Gelderlant genomineert en angestelt is, en daerop 
korts daernae is koomen te overlijden, in welckers plaetse den ceurnoot* Casper Everts eenige gerichtsdaegen 
gestelt is ter tijt dat eenen anderen stadtholder* in des overledenen stadtholders* borgemeesters Hagens 
plaetse mochte gestelt worden, twelck door de geduirende continuele kranckheit en swaere sieckten van 
comparants* heer vaeder zalliger is achterbleven, soo heeft bij desen bevolmachticht den heer doctor Fojert 
en in absentie doctor Op ten Oorth en doctor Rijck- 
 
{folio 198 recto} 
wijns, sampt* en sonders, om voor comparant* als intervenient* voor den ceurnoot* Casper Everts in desen 
gedaechde bij d’ heeren van den edele hoove van Gelderlant in plaetse van den overledenen stadtholder* 
borgemeester ten Haegen van Deutichem eenen anderen stadtholder* van Deutichem, Doesborch, ofte 
Zutphen te versoecken, om dan vorders* in die saecke gedaen te worden als rechtens, alles cum potestate 
substituendi, rati indemnisationis aliisque solitis et ordinariis clausulis235. 
 
Martis* 29e novembris 1664 
Stadtholder* Wilhelm Hertlieff 
Ceurnooten* Casper Everts, Theodorus Bronckhorst 
 
(in de marge: Prins van Salm contra jonker Eerde) 
Doctor Theben volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den heer prince van Salm, in saecken tegens jonker 
Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel, bedinchde alnoch* volgens d’ iterative* versoecken en recessen* over 
dese punct voor desen afgeholden, dat van den heer stadtholder* Joost ter Vile ende die ceurnoott* Wilhelm 
Hertlieff ende den voocht* Hermen van Basten d’ acte van oculaire* inspectie op die Stortelsche goederen 
gedaen den actis mooge bijgevoecht worden, ’t welck niet kan geweigert worden, dewijl* bereits* ’t gerichte 
daerop, volgens reeckeninge van den overledenen 
 
{folio 198 verso} 
landtschrijver zalliger doctor Wisselinck bereits* drie daler op reeckeninge van dien ontfangen heeft, en die 
saecke mede daerop ankoompt, off wel dat men tot noch toe principaelijcken* in* exceptivis verseert* en 
ten* principaelen geen behoorlijck debath heeft konnen gedaen worden, door dien bij die tegenparthij op die 
articulen libelli* nooit behoorlijcken is geantwoordt, volgens versoeck in retro* actis conform rechten 
gedaen, inbedingende* vorders* alsoo noch ter tijt d’ acte van oculaire* inspectie niet geexhibeert* wordt, 
daer door retardatie* van proces en volmachtigers genade heer praetendent veele vergeefsche kosten worden 
angedaen en mitsdien nooit ten beiden sijden ten* praetendenten* behoorlijck nootdruft* is ingebrocht ende 
gesubmitteert*, een protestationschrift*, protesterende ende bedingende als daerbij, versoeckende vorders* 
dat naer exhibitie* en bijbrenginch van die tot meermaelen toe versochte acte van oculaire* inspectie novus* 
terminus ad* collationandum mach worden angestelt en daervan an die tegenparthij insinuatie* gedaen. 
 
{folio 199 recto} 
(in de marge: Salm contra Vehlen in puncto) 
Doctor Theben volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den heer prince van Salm in saecken tegens die 
respectieve graeff en vrijheren van Vehlen in* puncto condictionis* indebiti, inhaererende* noch als voor die 
gedaene bedingen in* contumaciam tot versteck* van vorder* handelinge genoomen, als mede die 
veelvoldige protesten van wegens die gecauseerde*kosten van die gelichtede* acta, soo versochte ingevolge 

                                                   
235 alles met recht van volmacht, van geldige vrijwaring en en andere gewone en gebruikelijke bedingen 
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van die recessen* op voorgaende gerichtsdagen afgeholden complementum* actorum et diem* collationandi 
an te stellen. 

 
Ex* officio Roller, seidt tegenbediende te dwaelspraecken, alsoo d’ acten onder comparant* niet berusten, 
ende oock die minste contumacie* niet wordt gestendich*, sullende ’t protocol uitwijsen, dat tegenparthij ses 
jaer contumax* sij geweest in non ablegandis* actis, als anders. 
Ex* officio praevia* generali contradictione, refereert sich ad acta. 
Ex* officio Roller priora*. 
 
(in de marge: Schepen ten Hagen contra Groenewolt) 
Doctor Theben volmachtiger van schepen Derck ten Haegen tegens den oberste commissaris Groenewolt, 
versochte alnoch* complementum* actorum et diem* collationandi an te stellen 
 
(in de marge: Welevelt contra Groenewolt in puncto van huishuir oft liquidationis primi anni) 
Doctor Theben volmachtiger van d’ heer obercommissaris Groenewolt, versochte in saecken tegens den heer 
commandeur Frenck ofte tegens den heer borchert Joost tot den Diepenbroeck, als daer van recht praetende- 
 
{folio 199 verso} 
rende in* puncto liquidationis primi* anni diem* collationandi an te stellen, met versoeck dat die tegenparthij 
hiervan insinuatie* moge gedaen en beidersijts volgens decreet soo men bevint daer over gegeven te sijn, ten 
tijde van collatie* off te vooren moge bijgebracht worden, ’t gene daer in vorders* ten beiden sijden te 
handelen staet. 

 
Doctor Theben volmachtiger van Wessel Nachtegael, hebbende alhier persoonlijck doen arresteren den 
overste Frederick Backer, ex* capite injuriarum waervan voor desen voor het Anholtsche gerichte 
solemnelen* protest geinterponeert* is, cum reservatione actionis de super competentis236 door dien 
volmachtigers praetendent* schriftelijck animoque* praemeditato, niet sonder die grootste contumelie* voor 
den edele hoove van Gelderlant geinjurieert* is, daervan doctor Cornelis Smits is borge geworden de* 
sistendo naer voorgaende denuntiatie*, soo versochte volmachtiger qualitate qua terminum* pro justificando 
arresto op den naesten gerichtsdach an te stellen, en dat hiervan an gemelte oberste denuntiatie* mooge 
gedaen worden ende dat sunsten* den voorschreven borge 
 
{folio 200 recto} 
sijn edele sal hebben te sisteren*. 
Obtinuit*, en wort terminus* angestelt den eersten gerichtsdach post* ferias natalitias. 

 
Doctor Theben volmachtiger van die samptlijcke* ingesetene edelluiden des ampts ende heerlijckheit 
Bredevoort, versochte citationem* tegens den olden jager van den heer droste* alhier, Derck Jansen genant, 
als mede tegens den olden Standt, gewesene jager van den overledenen heer Gooswijn van der Lawick, 
drost* en richter deser heerlijckheit, om op seeckeren dach en tijt alhier voor den gerichte persoonlijck te 
compareren* ende het corporale* juramentum* af te leggen, over sodane interrogatoria*, als ten bestemden 
daege tegens haer sullen exhibeert* ende overgegeven worden, mits daer van per extractum insinuatie* 
gedaen worde. 
Obtinuit* en wort terminus* examinis* tegens anstaende saterdach sijnde den derde decembris 1664.  
(in de marge: Die weduwe zalliger heer landtschrijver Johanne Wisselinckx contra schepen ten Hagen) 
Frits Raebelinck volmachtiger van sijn schoonmoeder Gisella Korten, weduwe van den zalliger landtschrijver 
Johanne Wisselinck repeteert sijne saecken tegens Derck ten Haegen afgeholdene contumaciale* recessen*. 
 
{folio 200 verso} 
en verwacht nu eindelijck op huiden* reele handelinge, sin* secus, contendeert* tot versteck in* 
contumaciam,met versoeck van proclama*. 

                                                   
236 met voorbehoud van een daarover geschikt handelen  
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Ex* officio doctor Theben volmachtiger van schepen ten Haegen verstaende seeckere hem exhibeert* en 
afcopieert te sijn, versochte dieselve om over te schicken* ad deliberandum wat vorders* in die saecke te 
doen staet. 

 
Ex* officio jegendeels* dicenten* ongeacht verbleeff bij sijn versoeck en versocht dat die saecke tot decisie 
moge stelt worden. 
Ex* adverso Theben priora*, en liets daerbij bewenden*. 

 
Doctor Theben volmachtiger van Hermen Storm petit* copiam van ten Broecken anspraeck*, praesenterende 
daer op te doen nae behooren. 

 
Ex* officio doctor Hengel volmachtiger van ten Broeck, afwacht op huiden* praecise in termino van Hermen 
Storm op desersijts voorlenchst* naeckt ende bloot exhibeerde* anspraeck*, tot verificatie van welcke men 
een authentycque extract reeckenboeckx* doet inbedingen*, nu meer satisfactie* ofte 
 
{folio 201 recto} 
reele handelinge, sin* secus, contendeerde* in* contumaciam ten profite als landtrechtens. 

 
Ex* officio Theben priora*, versoeckende voort van ’t inbedongene* copie, en tijt landtrechtens. 
Ex* officio similiter* priora*. 

 
Doctor Roller volmachtiger van Henrick ten Broeck, in* judicio praesent, overgeeft237 tegens Hermen Storm 
justificatie* van inleidinge waervan die wete*, vermogens* relatie, wettelijck is geexploicteert*, en alsoo 
laestleden gerichtsdach seeckere schriftelijcken reces* is inbedongen*, en soo men verstaet voor omtrent een 
dach off twe geexhibeert*, versochte daervan visie* en copie, om sich daer nae in die conclusie te reguleren. 

 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger van Hermen Storm, versochte van ’t inbedongene*, alsoo niet 
realiter wortt overgegeven, copie, en tijt landtrechtens. 

 
Ex* officio doctor Roller offereert post* lecturam dicti recessus, in* continenti over te geven, alsoo men niet 
weett ofter uitleidinge bij ’t selve wordt gedaen off niet. 
Ex* officio Theben priora*. 
 
{folio 201 verso} 
Doctor Hengel volmachtiger van Jan Koninck afwacht* nochmaels van Claes Raeven en desselven soon 
behoorlijcke handelinge, sin* secus, contendeerde* in* contumaciam tot proclama*. 
 
Ex* officio Theben volmachtiger Raeven petit* copiam van d’ exceptionschrift*, salvis* quibuscunque. 

 
Doctor Hengel volmachtiger van Frans Santvoort nomine* uxoris Sibillae Stump, repeteert sijne tegens 
lieutenant Stump realiter exhibeerde* anspraeck*, en daerbij genoomene conclusie, neffens die desersijts 
salubriter* afgeholdene protocollaire termijnen en daerbij rechtelijcke gedaene gesinnen*, versoeckende 
nochmaels dat gerequireerden* lieutenant terminus ad petitam saepius inventarii editionem juramento 
stabiliendam238 bij desen edele gerichte moge worden operlecht bij wijdere tergiversatie* soo een gerichte 
hier in te decreteren difficulteerde*, als het schijnt (soo protesteerde de* protracta justitia, en stelde het 
gelibelleerde* ter decisie van onpartijdige rechtsgeleerden. 

 
Ex* officio doctor Theben volmachtiger van lieutenant Stump petit* alnoch* copiam van anspraecke*, 
salvis* quibuscunque en praesenteerde habita* copia te doen nae behooren. 

                                                   
237 hierboven staat n(on) exh(ibitum): het is niet getoond 
238 een datum om de al vaker gevraagde overhandiging van de inventaris met een eed te bevestigen 
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Ex* officio seidt die copie gereet te sijn en dat parthij advers* per* eiusmodi* involucra geen editie van 
inventaris kan verweigeren, waertoe hij meermaels is geciteert* geweest, ’t welck oock tanquam* 
praeparatorium divisionis niet kan worden verweigert, verblijft derhalven bij sijn voriges en submitteert* 
desen punct ter decisie van onpartijdigen. 

 
Doctor Hengel volmachtiger van d’erfgenaemen van zalliger Wilhelm Hellerberch repeteert sijne naestleden 
gerichtsdach tegens lieutenant Stump gedaene anspraeck* en inbedinchde* tot verificatie van dien extract 
reeckenboecks cum recessu in scriptis loco oralis239 willende daermede in cas* van geene satisfactie* ofte 
bestendige contradictie* den eisch ter decisie van onpartijdigen hebben gestelt. 
 
{folio 202 recto} 
Mercurij* 30e novembris 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts 

 
Konneken ten Bengevoort heeft vermoge* relation van Abraham Peters d’ angepeindete* gerede* ende 
ongerede goederen van schulte Geert Oossinck voor 48 daler, Joost Simmelinck 7 daler ende Coepe Wessels 
voor 5 daler verteerde kosten, en alles ter goeder reeckeninge sampt* schaede met rechte huiden* dato 
opgebaedet*, en daervan die wette* tegens gemelte persoonen sampt* en sonders gebeden*. 
Obtinuit*. 

 
Mercurij* 30e novembris 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Derck Brethouwer, Hermen Huininck, Erick Everts 

 
Erschenen voor desen edele landtgerichte Wilhelm ten Brincke, woonende op Brinck in Miste, ende bekande 
an die 
 
{folio 202 verso} 
vrou van Coeverden te Raen, van wegen verloopen ende versch[e]nen pachten, alles volgens afreeckeninge 
met Jan van Coeverden daer over geholden, schuldich te sijn die somma van 325 guldens, verbindende voor 
betaelinge van dien speciaelijcken sijn gesaei ende koorn op die lande, mestrecht, peerde en koene*, 
ingedoemte* des huises ende alle gerede* ende ongerede goederen beloovende dieselve voorschreven 
penningen halff op may en halff op Michaeli anstaende, onfeilbaer te betaelen, alles onder parate* executie 
ende peindinge* nae landtrechte, waerop hanttastinge* gedaen. 

 
Doctor Theben volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den heer prince van Salm, in saecken tegens die 
respectieve graeff en vrijheren van Vehlen # in* puncto van den vijffjaerigen achterstant # versocht op die 
voordesen overgegevene schriftuir handelinge, salvis per omnia retroactis et si quid contra agatur, petit 
copiam240. 

 
Ex* officio doctor Roller als volmachtiger van die respectieve graeff en vrijheren van Vehlen erholden* ‘t 
hebben rescriptum* distractionis, die welcke voor desen oock al bij sententie* was toegestaen, sullende op 
het punct van cautie*, waerop die hooves brieven abusivelijck sijn uitgewerckt habita* copia behoorlijck 
berichten ende anwijsen dat het niet en is als een ijdele practijcque streckende tot oppentholt van saecken 
 
{folio 203 recto} 
en illusie* van justitie. 

                                                   
239 met schriftelijk in plaats van mondeling besluit  
240 met voorbehoud van vroegere stukken in elk opzicht, en indien er iets tegen gehandeld zal worden, 
verzoekt kopie. 
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Ex* officio doctor  Theben, ongeacht jegendeels* vane* dicenten* bestaende in mere* inpertinentien en 
ongerijmtheden, verbleeff bij sijn overgegevene schriftelijcken reces*, ende die voor desen edelen hooves 
brieven et retroacta*. 

 
Ex* officio Roller, versocht quam* instantissime copiam van ’t ingediende ende van welgemelte edelen 
hooves brieven. 
Similiter* d’ annis 1644 et 1645. 
 
(in de marge: Kerckmeesters tot Aelten contra Henrick ten Broeck) 
Doctor Theben volmachtiger van Henrick ten Broeck in Dinxperloo, versocht alnoch* van die kerckmeesters 
tot Aelten alnoch* praecise handelinge, sin* secus, protesteerde van oppentholt ende kosten. 
 
Ex* officio doctor Roller, overgaff241 sijn inbedongen antwoort met twe annexe stucken, het eene sijnde 
authentycque copie van d’ eerste originele verschrijvinge*, nu onlanchs aldereerst gevonden, gelijck die 
kerckmeester onder eede praesenteert te verklaeren, het twede die productie van drie getuigen oock mede 
aldereerst opgespeurt,sulckx dat men desersijts van geen oppenholt kan worden culpeert*, verblijft over 
sulckx bij sijn genoomene conclusie, nisi* quid novi. 

 
Ex* officio doctor Theben, salvo* dat die materie ter laeter tijt en tegens landtrechte wordt 
 
{folio 203 verso} 
overgegeven, alsoo men voor den roggen bou bereits* gedient heeft van duplycque*, daer over dan noch 
jegendeels* contumacie* geaccuseert* wordt. Soo wol wel expresselijck bij desen tot rejectie* van die ter 
laeter tijt en tegens landtrechte geexhibeerde* stucken salvis* per* omnia retroactis gecontendeert* hebben, 
met expressen* reserve van naeder debath, en soodaene stucken als daertoe sijn dienende, in* puncto van het 
veroorsaeckte incident. 

 
Ex* officio doctor Roller seidt dat sijn praetendent* à* die habitae copiae naulijckx ses weecken heeft 
genooten, sich deswegen refererende tot die relatie* des landtschrijvers, welcke alhier in cas* van wijder* 
contradictie* wort inbedongen*, invoegen oock naestleden* gerichtsdach die quasi exhibitie* niet is 
contradiceert*, sullende daer beneffens die retroacta* uitwijsen, dat parthij voor desen meer als gelijcken tijt 
heeft genooten, waer over men dan die ingeschoovene protesten bij notoire* onwaerden laet berusten. 

 
Ex* officio doctor Theben verblijft bij sijn afgeholdenen reces*, seggende vorders* dat voorleden 
gerichtsdach niet wijders* als die nootdruft* inbedongen*, daerom onnodich geweest sij sodanich reces* te 
contradiceren*, ende alsoo noch ter tijt geen exhibitie* gedaen is, persisteerde* bij sijn vooriges, cum* 
reservatione als daer bij. 
Ex* officio Roller priora*. 
 
{folio 204 recto} 
Doctor Roller, volmachtiger van Henrick van Basten, inhaereert* tegens Derck ten Vildeken sijn duck*- ende 
menichmael afgeholdene contumaciaele* recessen* en bedingen, in actis gedaen, versoeckende dat een dach 
van collatie* ende ablegatie* der acten moge angestelt worden en afwacht* tot sulcken einde judicii* 
decretum. 

 
Ex* officio doctor Theben, volmachtiger van den heer mombaer* doctor  Kelfken, in qualiteit als 
interveniënt* voor Derck ten Vildeken, segte eergisteren op den 28e novembris die laeste afcopieerde stucken 
van jegendeels* exhibeerde* materie ontfangen ’t hebben, bedinchde oversulckx terminum à die habitae 

                                                   
241 hierboven staat n(on) exh(ibitum): het is niet getoond 
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copiae ad agendum et quatenus etiam opus propter prolixitatem materiae extraordinarium242, protestesterende 
dat in die saecke niet mooge gedaen worden als nae behoorlijcke debath. 

 
Ex* officio doctor Roller seidt hem weinich daeran gelegen te sijn, wanneer doctor Kelfken copie heeft 
ontfangen ofte niet, alsoo Derck ten Vildeken, waervoor sijn edele soeckt ’t interveniëren*, niet kan worden 
gehoordt als nae refusie* van d’ eerste contumaciaele* kosten, die welcke contumacie* uitwysens die acten 
met behoorlijcke proclamata*, is gepurificeert*, wel min dan den interveniënt*, sijnde notoiren* practijcque, 
dat niemant tot handelinge mach worden admitteert*, als 
 
{folio 204 verso} 
nae behoorlijcke refusie* van contumaciale* kosten, en dat den intervenient* [ ] al konnende tot interventie* 
geadmitteert* worden, echter geen meerder recht kan praetenderen*, als den praetendent* die welcke 
notorie* is geweest contumax*, contendeert* oversulckx noch als voor tot rejectie* van wijder* handelinge, 
en dat noch Derck ten Vildeken en doctor Kelfken sal worden gehoordt, als naer voorgaende refusie* van 
contumaciaele* kosten, en die welcke door dit incident, binnen veroorsaeckt, versoeckende als vooren, 
conscriptionem* actorum et dach van collatie* an te stellen. 

 
Ex* officio doctor Theben versochte recessus* copiam, om andere in dictamine* niet te verhinderen met 
reserve van debath et protestatione dat in die saecke niet moge gedaen worden, als nae voorgaende 
submissie* en ingebrachte schriftelijcke contra nootdruft*, soo nae landtrechte niet kan worden afgesneden. 
Ex* officio Roller dat een dach van collatie* mooge angestelt worden, periculo et commodo petentis243. 

 
Ex* officio Theben verwachte des landtschrijvers relatie* wegens den dach van ontfangene copie, en 
protesteerde dat geen dach 
 
{folio 205 recto} 
van collatie* sal moogen worden angestelt, hetsij dan saecke dat eerst en voor al bij onpartijdigen erkent sij, 
off die saecke in staet van wijsen sij ofte niet, het welcke volmachtiger sustineert*, quod* non, dewijl* die 
saecke ten landtrechte niet is volschreven, maer alleen gedient van anspraeck*, waervan aldereerst den 28e  
deses copie ontfangen is, versoeckende oversulckx niet te moogen worden praecipiteert*, dewijl* bij ’t 
antwoort die redenen sullen bijgebracht worden, dat volmachtigers praetendent* tot geen refusie* van die 
praetense* contumaciaele* kosten geholden is, daerover als dan nae ingediende replycque*, duplycque*, 
triplycque*, quadruplycque* aldereerst staen te decideren, verblijvende in alles tot den tenuir van landtrechte, 
booven het welcke geen copie kan worden beswaert. 

 
Ex* officio Roller seidt ’t eischen sodane kosten, die voor exhibitie* van intendit* sijn veroorsaeckt, 
dienende het selve intendit* alleen in contumaciam* tot justificatie* van desersijts eisch in* cas van spolie* 
genoomen, sulckx dat den verweerder willende oppositie en defensie genieten tegens het accuseerde* 
spolium* 
 
{folio 205 verso} 
eerst die contumaciaele* kosten moet refunderen*, welcke met het spolio* geen gemeenschap hebben, 
mitsdien weinich te letten, wanneer copie van intendit* is ontfangen, off in die saecke is gedupliceert, 
gequadrupliceert* ofte niet, alsoo die quaestie primordiaell* eerst moet getermineert* en tot decisie van dien 
dach van collatie* moge angestelt worden, waertoe mits desen voor als noch omni* meliori wordt 
gecontendeert*. 

 
Ex* officio doctor Theben, seidt quod sub judice lis sit, utrum istae praetensae expensae debeantur an non244 
en dat derhalven lis* en sodaene quaestie niet kan gedecideert worden, als naer dat beide parthien daer over 
                                                   
242 een datum vanaf de dag waarop hij de kopie heeft, te handelen en ook in zoverre buitengewoon nodig 
wegens de wijdlopigheid van materie  
243 eisend met voors en tegens (met alle risico) 
244 wanneer een proces onder de rechter is, moeten deze aanmatigende uitgaven worden betaald of niet 
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sijn gehoort, en haere defensien bijgebracht, hebbende volmachtigers nomine* quo, nooit in actis eenige 
contumacie* ofte purge* gestant gedaen, daervan bij antwoort naerder fundamentele redenen sullen 
bijgebracht worden, quo* relatio, versoeckende oversulckx deses daeges handelinge, om bij antwoort alles te 
beantwoorden. 

 
Ex* officio doctor Roller dat die lis sub 
 
{folio 206 recto} 
judice, uti pendet245, alsoo oock moet getermineert worden, tanquam* praejudicialis, referende sich noopende 
die beschapenheit* van saecke ad retroacta quae notorium inducunt246. 

 
Ex* officio Theben priora* sich refererende mede niet alleen ad acta, maer oock bij redenen soo in kompste 
bij antwoort sullen bijgebracht worden. 

 
Ex* officio Roller dat het antwoort op het spolium* geen gemeenschap heeft met die contumaciaele* kosten, 
waerop parthij tijts genoch gehadt om te konnen antwoorden. 

 
Ex* officio Theben reserveert sich die naedere refutatie* bij antwoortt, petendo* copiam als vooren.  
Ex* officio Roller dat hij niet gedacht is die voorschreven saecken te confunderen*. 
Ex* offico Theben priora*. 

 
Erschenen Jan Ovinck en bekande an Wilhelm ter Woort van huishuir schuldich te sijn ses rijxdaler, 
beloovende die selve an hem in tijt van vijff weecken bij poene* van parate* executie en peindinge* nae 
landtrechte en die kosten deses te betaelen, daerop hanttastinge* gedaen. 
 
{folio 206 verso} 
Die weduwe van Berent van Vorden contra Jan Dammers pro* primo. 

 
Erschenen Lucas Ophuis, en versochte tegens Jan Ovinck uit kracht van gedaene willekeur* citationem*, om 
# in tijt van 14 daegen # te betaelen die somma van 8 rijxdaler, met die kosten daerop gegaen, off dat hij pro* 
qualitate debiti* et expensarum* moge excuteert*, en die panden opgehaelt en distraheert* worden. 
Obtinuit*. 

 
Doctor Theben, volmachtiger van Essele Eeckinck, wol tegens Tonnis Weelinck, vermoge* relation des 
geswooren op huiden* citeert*, daervan een schriftelijcke relatie* wordt inbedongen*, een anspraeck* in 
scriptis cum annexo documento inbedongen* hebben, concluderende als daerbij, versoeckende des 
gedaechdens erschijnis, sin* secus, te vervaeren* nae landtrechte. 
 
(in de marge: Wilhelm Drupper contra Hendrick Arentzen) 
Doctor Hengel, volmachtiger van Henrick Arents, gesint* in saecken tegens Wilhelm Drupper qualitate qua 
dach van collatie* bij een edele gerichte moge worden praefigeert*. 

 
Ex* officio Theben, volmachtiger Drupper petit* similiter*. 
Terminus post* ferias natalitias den …. 
 
{folio 207 recto} 
Doctor Theben, volmachtiger van Henrick ten Hietbrinck cum suis, petit lapso termino praefixo ad 
collationandum contra Henrick Doeinck novum terminum247 alnu nae conscriptie* van acten an te stellen. 

 

                                                   
245 dat het proces onder de rechter is, waar het zich bevindt 
246 tot vorige acten, welke zij klaarblijkelijk volgen 
247 eist in verband met de verlopen vastgestelde datum een nieuwe datum om (de stukken) bijeen te brengen 
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Ex* officio doctor Hengel petit* similiter*. 
Terminus* tegens anstaende donderdach over ach daegen, sijnde den 8e decembris1664. 

 
Doctor Hengel, volmachtiger van die weduwe zalliger Berent schulte ten Borninckhoff, inhaereert* sijne soo 
judiciële als extrajudiciële veelvoldige gesinnen* van copy der schriftuiren* an sijden Jan schulten ten 
Borninckhoff laeste exhibeerde* schriftuir qua* habita, praesenteert intra* terminum à statuto praefixum248 
onfeilbaer ’t handelen. 
 
(in de marge: Welpshoff contra Eppinck in causa injuriae) 
Ex* officio doctor Roller inhaereert* sijne protesten voor desen gedaen en persisteert* daerbij. 
Doctor Hengel, volmachtiger van Wilhelm Eppinck inhaereert* sijne soo judiciële als extrajudiciële 
veelvoldige gesinnen* van copy der schriftuiren an sijden Welpshoff laeste exhibeerde* schriftuire, salvis per 
omnia retroactis qua habita praesenteert intra terminum à statuto praefixum249 onfeilbaer ’t handelen. 
Ex* officio Roller, volmachtiger van Welpshoff verblijft bij sijn bedingen voor desen fgeholden tot alsulcken 
profijt als landtrechtens.  
 
(in de marge: Seinhorst contra Eeckinck) 
Doctor Hengel, volmachtiger van Berent Seinhorst  in saecken tegens Teube Eeckinck, inhaereert* 
nochmaels alle veelvoldige gesinnen* van contra handelinge, en verstaende dat noch ter tijt post tot 
moratorias delationes250 niet gehandelt is, contendeert* in* contumaciam tot versteck*, versoeckende tot dien 
eynde gerichts decretum. 

 
Ex* officio doctor Theben, volmachtiger Eeckinck, qualitate qua, petit* noch als voor copiam, petit* ea* 
habita te dienen nae behooren. 
 
{folio 207 verso} 
(in de marge: Heer ter Empel contra die weduwe ende erfgenaemen Grootenhuis sampt consorten) 
Doctor Hengel, volmachtiger van den heer ter Empel, in saecken  tegens die weduwe Grootenhuis en 
consorten, kortheitshalven inhaereert* die voorige in terminis suis desersijts salubriter* afgeholdene petitien 
en gesinnen* van handelinch cum* protestatione d' expensis.   
Ex* officio: doctor Theben, volmachtiger van die weduwe Grotenhuis cum suis, wol sijne nootdruft* hebben 
inbedongen*, concluderende en versoeckende als daerbij. 
 
(in de marge: Weduwe en erfgenaemen Grootenhuis contra W. Hoopman) 
Doctor Hengel, volmachtiger van Wilhelm Hopman, petit* handelinge van die weduwe Grotenhuis, sin* 
secus, protestert.  
Ex* officio doctor Theben, volmachtiger van die weduwe en erfenaemen Grotenhuis, si* quid actum, petit*, 
salvis* retroactis, copiam. 
 
(Beeltjen Rallen contra die gasthuismeesters van Boeckholt) 
Doctor Theben, volmachtiger van die gasthuismeesters tot Boeckholt, versochte van Beeltjen Rallen 
handelinge, sin* secus.  
Ex* officio doctor Weddinck, volmachtiger van Beeltjen Rallen, verstaende dat an sijden van die 
gasthuismeesteren gehandelt is, versocht daervan copie en tijt landtrechtens.  

 
Doctor Hengel, volmachtiger van den heer pastore Loddero, inhaereert* in saecken tegens Hermen 
Hesselinck sijne veelvoldige gedaene compellen* van handelinge, en verstaende dat noch ter tijt niet is 
geantwoordt, soo contendeert* in* contumaciam tot versteck*. 

                                                   
248 binnen de vastgestelde tijd vanaf de wettelijke vaststelling 
249 binnen de vastgestelde tijd vanaf de wettelijke vaststelling 
250 na (tot) toegestane aanklachten 
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Ex* officio Theben, volmachtiger Hesselinck, hebbende voor weinich daegen copiam ontfangen, bedinchde 
terminum* à* die habitae copiae. 
 
Derck Boelant repeteert en inhaereert* die willekeur* an sijden van Jan Dammers gedaen, als oock uit kracht 
vandien, vermoge* protocols angestelden dach van distractie* van eenige landerien, welcke vermits* sulckx 
is vruchteloos is gepasseert, soo versocht comparant*, dat om eenmael effect van sijn hebbende willekeur en 
betaelinge van obligatie* cum* interesse te genieten, nieuwe dach van distractie* bij een edele gerichte moge 
worden angestelt, waerbij Jan Dammers in Dinxperloo sijne landerien in Dinxperloo bij het Brinckelvelt, met 
het een einde an den Gelckinckwech, en het ander an Derck ten Rehorst sijn lant, item een parceel lants op 
het Darpevelt met het een einde an Grotenhuiser bosch, en het ander an den Middelwech, soo door het velt 
koompt in sijne notoire bepaelinge gelegen, publicque mogen worden gedistraheert, tot dien einde biljetten 
verveerdicht, en die behoorlijcke solemnia distractionis et publicationis mogen angeordent worden. 
Terminus* distractionis den 10e januarij 1665. 
 
{folio 208 recto} 
Jovis* 1e decembris 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Rotger Poelhuis , Lambert Tra 

 
Doctor Weddinck, volmachtiger van Henrick Engels, afwacht* van Wilhelm Hijnck op junchst* begangene 
contumacie* sijn beter recht in te brengen, sin* secus, denselven der anspraeck* vellich* ’t erklaeren.  
Non* comparuit. 

 
Doctor Weddinck, volmachtiger van Abraham Waelien, repeteert nochmaels tegens Jan Warners alle 
voorgaende afgeholdene recessen* ende versochte den verweerder van verder handelinge versteecken te 
holden. 
Ex* officio doctor Theben, volmachtiger van Jan Warners, wol habita* prius* copia sijn nootdruft* hebben 
inbedongen. 
 
(in de marge: Trae contra Giesinck) 
Doctor Weddinck, volmachtiger van Lambert Trae, wol tegens Arent Giessinck recessum* in scriptis cum 
annexis hebben inbedongen*, salvis* prioribus. 

 
Doctor Theben, volmachtiger van jonker Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel, alsoo den dach van collatie* 
circumduceert* is, versocht een 
 
{folio 208 verso} 
nieuwen dach an te stellen, om op die overgegevene declaratie van kosten te taxeren naer behooren. 

 
Ex* officio doctor Hengel, volmachtiger van Wessel ter Stege, gesint* desselven gelijcken, en daertoe 
terminum bij een edele gerichte te praefigeren*. 
Terminus* tegens den 8e decembris 1664. 

 
Doctor Weddinck, volmachtiger van Tonnis van Eerde, heeft, vermoge* relation des geswooren Jan ter 
Pelckwijck, d' angepeindete* gerede* ende ongerede goederen van Ariaen ten Hulsen voor die somma van 27 
guldens, ter goeder reeckeninge, restyrende huirpenningen, huiden* dato opgebaedet*, en daervan die wette* 
tegens gemelte Ariaen ter Hulsen gebeden*.    
Obtinuit*. 

 
Doctor Weddinck, uit den naeme van David die Joode, heeft vermoge* relation des geswooren Jan ter 
Pelckwijcks, d' angepeindete* gerede* ende ongerede goederen van Joost Simmelinck voor elff guldens, een 
stuiver, huiden* dato opgebaedet*, en daervan die wette* tegens gemelte Joost Simmelinck gebeden*.    
Obtinuit*. 
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Doctor Hengel, volmachtiger van den vaendrich Jouwersma, repeteert in saecken tegens 
 
{folio 209 recto} 
jonker Asbeecke, alle voor desen afgeholdene contumaciaele* recessen* ende bedingen, versoeckende dat 
een edele gerichte in* contumaciam een sulcken notoire* ende bewesene saecke, welcke jonker Asbeecke 
oock meermaels extrajudicialiter* goetlijck af te maecken heeft anbelooft, waerop nochtans niet gevolcht is, 
nu meer voor beslooten gelieve op en an te neemen en daerop ’t erkennen ofte laeten erkennen wat rechtens. 

 
Ex* officio doctor Weddinck, volmachtiger van jonker Asbeecke ten Dravenhorst, versochte nochmaels 
termini* prorogationem*. 

 
Ex* officio seidt dat met die geprorogeerde* termijnen niet te konnen betaelt worden en dat men in soo een 
notoire* saecke in* infinitum niet behoore te traineren, verblijvende derhalven bij sijn voorige versoeck. 

 
Ex* officio seidt dat sijn praetendent* sonder twijffel dese saecke met den eersten sal soecken af te maecken, 
verbleeff derhalven bij sijn versoeck van prorogatie*. 

 
Ex* officio seidt d’ obligatie* sonder twijfel gegeven te sijn ende die termijnen daerbij waerop nochtans geen 
effectieve betaelinge, maer alleen bloote praesentatie, soo men in* quantum pro anneemt, tot noch toe 
geschiedt is, versoeckt daerom noch als vooren cum* protestatione d’ expensis en verloop van wijdere* 
interesse. 

 
Doctor Hengel, volmachtiger van Jan Craenen, verstaende dat an sijden van Jan Warners 
 
{folio 209 verso} 
een schriftuir cum annexo soude ingebracht sijn, versochte daervan, salvis* prioribus, copiam, qua* habita 
praesenteerde etiam intra terminum statutarium251 alleen om spoedige expeditie van saecke te moogen 
hebben, onfeilbaer te handelen, ten dien fine* sijne nootdruft* inbedingende*. 
 
Ex* officio Johannes Wolff, volmachtiger van Jan Warners, wil van d' inbedongene* nootdruft* copiam en 
tijt landtrechtens gebeden* hebben. 

 
Fiscus* repeteert tegens Berent Heijnck, Toebe Buesinck en Berent Boesinck sijne jonchst* gedaene 
anspraeck*, en alsoo die gedaechden daerop niet erschenen, en oversulckx volgens landtrechte Tit. ii § 3 
vellich* verwonnen* zijn, versochte die verwerkte boete te taxeren, en die gedaechdens daervoor executabel 
te verklaeren, cum* expensis. 

 
Doctor Smits, uit den naeme van Berent op Vonder, gesint* van Wilhelm ten Brincke op junchst* begangene 
contumacie* sijn beter recht in te brengen. 
Non* comparuit. 
 
{folio 210 recto} 
(in de marge: Woestenesch contra Gellinck) 
Doctor  Hengel, volmachtiger van Berent Woestenesch ofte Dunnewijck, repeteert sijne tegens Henrick 
Gellinck erholdene* eerste en twede citatien* ex* lege diffamari, daer van die wetten* oock sijn behoorlijck 
geexploicteert*, wan* nu averst* gemelte Gellinck geminato* decreto niet heeft gepareert en sijn praetense* 
actie soo hij op het hoff goedt Dunnewijck jactiteert* ’t hebben, in* terminis praefixis ofte noch ter tijt niet 
heeft geproponeert*, soo inbedincht volmachtiger intendit* cum annexis en wol daermede die saecke in* 
contumaciam tot decisie gestelt hebben. 
 

                                                   
251 ook binnen de wettelijke termijn 
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Ex* officio doctor Weddinck, volmachtiger van Henrick Gellinck versochte des intendit* afschrift. 
 

Ex* officio lachte om het informeele gesinnen* dat den diffamant* copiam desersijts intendit* versoeckt, 
sonder dat hij sijn gevanteerde* recht, soo hij an ’t hoff goedt Dunnewijck sustineert* ’t hebben, als daertoe 
geciteert* zijnde eerst nae schuldichheit en in gevolge decreti* duplicis hebbe gejustificeert en indien parthij 
advers* voorhebbender maethen mochte willen procederen, soo sulle nimmermeer ymant ex* lege diffamari 
konnen worden geciteert*,  quod* esset absurdum en souden alle temerere* jactitanten* ende diffamanten* 
sich hier in hebben te verheugen, gestaedet daerom volmachtiger parthij advers* in ’t gerinchste geen 
afschrift 
 
{folio 210 verso} 
desersijts inbedongene* intendit*, ten fine* van contra-handelinge, maer blijft bij sijne 't eindens der gedaene 
wetten gestelden versoeck, en dat daerop in* contumaciam mach recht gedaen worden, tot welcken einde 
oock judicis officium quam solemnissime252 imploreert*. 
 
(in de marge: Vehlen contra Salm in puncto liquidationis) 
Doctor Roller, volmachtiger van die respectieve graeff en vrijheren van Vehlen, alsoo in* puncto 
liquidationis, noopende die geconfesseerde en bekende posten die wette* van ruiminge is gedecerneert*, 
versochte dat dieselve mochte verveerdich worden, en belangende die gepraetendeerde* illiqueerde* posten, 
in controversie getrocken alleen ten opsichte van eenige voorgegevene schaede, vermits dieselve tot noch toe 
in* specie niet is bewesen, contendeerde* tot rejectie* van wijdere* bewijsen, en wol ten dien fine* 
recessum* in scriptis loco* oralis hebben inbedongen, daermede submitterende*. 

 
Ex* officio doctor Theben, volmachtiger van d' heer prince van Salm, contra die respectieve graeff en 
vrijheer van Vehlen petit* van jegendeels* reces* en inbedongene* schriftuir copiam, salvis* quibuscunque. 

 
Ex* officio doctor Roller konde die copie toestaen, maer perempto termino, probatorio253, versochte, 
 
{folio 211 recto} 
dat op die stucken pro* ut jacent recht mooge gedaen worden, sonder vorder* handelinge ’t admitteeren*. 

 
Ex* officio Theben protesteerde dat in die saecke niet moge gedaen worden als nae behoorlijck debath en 
voorgaende ontfangene copie van alle nodige stucken daertoe dienende, laetende jegendeels* dictaten* op 
haer kennelijcke onwaerden berusten, met reserve als vooren. 
Ex* officio Roller priora*. 

 
Doctor Roller, volmachtiger die respectieve graeff ende vrijheren van Vehlen in* puncto expensarum, 
versochte tegens die heer prince van Salm d’ acten te conscriberen* en dach van collatie* an te stellen. 

 
Ex* officio doctor Theben, volmachtiger van d’ heer prince van Salm, versochte copiam van die laeste 
handelinge in ’t jaer 1658 en 1659 gevallen, konnende toestaen dat nae ontfanck van copie en gedaen 
behoorlijck debath, in die saecke mooge geschieden wat rechtens. 

 
Ex* officio Dr. Roller verbleeff bij sijn gedaene submissie*. 

 
Erschenen Johannes Wolff, volmachtiger van Jan Warners, repeteert tegens den voocht 
 
{folio 211 verso} 
Everwijn Wassenberch sijn voor 14 daegen afgeholden reces*, en daerop geobtineerde* gerichtelijcken 
decreet, waerbij hem testante* protocollo is geordonneert die compensatie-gelder binnen tijt van 14 daegen 

                                                   
252 smeekt zo plechtig mogelijk van de rechtbank 
253 omdat de termijn is verlopen, zoals bewezen (onderzocht) is 
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bij poene* van parate* executie te betaelen, welcke reces* met geobtineerde* decreet, volgens relatie* des 
geswooren Jan ter Pelckwijck behoorlijck is insinueert*, en also gene betaelinge is gevolcht, soo versochte 
comparant*  ne decretum fiat illusorium254, reele ophaelinge en distractie* van panden, sin* secus, protesteert 
van verweigert recht. 

 
Ex* officio Everwijn Wassenberch, in qualiteit als voocht tot Wenterswijck, wil inbedongen* hebben een 
protest ende met eenen in* eventum reden van pandtkeringe* tegens Jan Warners ongefundeerden eisch, 
concludeert inholts*, en versochte een dach oft twe, om hetselve te munderen*. 

 
Ex* officio Wolff seidt al voor jaer en dach qualitate qua bij decreten obtineert* 't hebben, dat hij die 
compensatie-gelder solde betaelen, waertegens oock nu geen protest ofte pantkeeringe* in plaets van 
betalinge kan admitteert* worden, soo versochte 
 
{folio 212 recto} 
nu dat met stercker hant moge accordeert worden en stelts gelijck vooren. 
’t Gerichte inhaereert* die voordesen in dese saecke gegevene decreten. 

 
Jan ter Pelckwijck heeft vermogens* relatie* van Abraham Peters d’ angepeindete* gerede en ongerede 
goederen van Anna Croesen, weduwe lieutenant Volmer, voor die somma van 28 guldens ses stuivers 
verdient loon ter goeder reeckeninge, huiden* dato sampt* schaede met rechte opgebaedet* en daervan die 
wette* tegens Derck Philips Erpenbeeck, in qualiteit als verwalter* en volmachtiger van gemelte Anna 
Croesen als absent zijnde en nae den Pals vertrocken, gebeden*.  
Obtinuit*. 

 
Doctor Theben, volmachtiger van meester Hermen de Kock contra Berent Heijnck, Teube Boesinck ende 
Berent Boesinck, versochte cautionem* pro* judicato te praesteren. 

 
Doctor Theben, volmachtiger van Coepe Wessels, petit* handelinge ende cautionem* pro* judicato te 
praesteren. 

 
Ex* officio doctor Smits, volmachtiger van Berent ten Woestenesch, gesint* van den vermeinten anlegger* 
Coepe Wessels eerst en voor al genoechsaeme cautie* pro* litium expensis, sin* secus, van opentholt 
protesterende. 
Ex* officio Theben priora*. 
 
{folio 212 verso} 
Doctor Theben, volmachtiger van sijn schoonmoeder, die weduwe Nachtegaels, contra Wessel Roose, 
versochte alnoch* copie van d' exhibeerde* schriftuir cum documentis, si* quid exhibitum, salvis* 
quibuscunque. 

 
Ex* officio doctor Hengel protesteert van kosten, alsoo jegendeel* intra terminum sibi à statuto permissum 
judicialiter et praemature copie versocht, quae copia extrajudicialiter sat potest peti255. 
Ex* officio Theben priora* sullende habita* copia in* termino landtrechtens dienen nae behooren. 

 
Doctor Theben, volmachtiger Berent Loickinck en Geert Herberts qualitate qua, versochte in* causa contra d' 
erfgenaemen Beerninckx copiam actorum nae die laeste sententie* ergaen*, om ea* habita te doen wat 
rechtens, et si* quid ex* officio actum, petit* copiam, salvis* quibuscunque. 
 
(in de marge: Notitia: Doctor Smits recessus) 

                                                   
254 opdat het decreet niet bespottelijk zou zijn 
255 binnen de voor hemzelf wettelijk toegestane termijn, via het gerecht en voortijdig kopie verzocht, terwijl de 
kopie buiten de rechtbank om gevraagd kan worden 
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 Ex* officio Tonnis Beerninck inhaereert* sijnen jonchst* afgeholdenen reces*, versoeckende conscriptie* 
van acten, en een dach van collatie* an te stellen. 
Ex* officio Theben kan sulckx lijden, naer gedaene debath, protestando* d' expensis. 

 
Doctor Theben, volmachtiger van Marrie ten Broeck, contra Wilhelm Raesvelt en Wesselinck qualitate qua, 
versochte copiam van ’t geene ex* officio ingedient is, om daerop te doen 
 
{folio 213 recto} 
nae behooren. 

 
Ex* officio doctor Hengel submitteert* voor alsnoch ’t poinct van beëdinge van inventaris soo dickmaels 
judicialiter* versocht en niet langer kan worden per haec et illa inania256 van Marie ten Broecke, verweigert 
jaer op versoeck in* limine hadde behooren te geschieden, badt* daer dat d’ heer landtschrijver tot dien einde 
’t overgegevene inventaris per copiam den actis mooge bijvoegen. 

 
Ex* officio Theben blijft bij sijn bedinch. 

 
Doctor Theben, volmachtiger van Gerrit Sonsvelt, versochte van Jan Wijnen op junchst* begangene 
contumacie* het beter recht in te brengen, badt* sunsten* denselven der anspraecken* vellich* te verklaeren.  
Non* comparuit. 

 
Doctor Theben, volmachtiger van jonker Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel, versochte van Jan Wijnen op 
junchst* begangene contumacie* sijn beter recht in te brengen, badt* sunsten* denselven inholts* der 
anspraecken* vellich* te verklaeren.  
Non* comparuit. 
 
{folio 213 verso} 
Doctor Weddinck, volmachtiger van Derck Poppinck, heeft, vermooge* relatie des geswooren Jan ter 
Pelckwijck, d' angepeindete* gerede* ende ongerede goederen van Jan Vos, voor die somma van 7 rijxdaler, 
verteerde kosten, huiden* dato opgebaedet* en daervan die wette* tegens gemelte Vos gebeden*. 
Obtinuit*. 

 
Doctor Weddinck, volmachtiger van heer rentmeester Huigens, heeft, vermoge* relatie des geswooren, d' 
angepeindete* gerede* ende ongerede goederen van Rotger Geerdes, voor die somma van 25 guldens, tot 
goeder reeckeninge gedaene kosten, huiden* dato opgebaedet*, en daervan die wette gebeden*. 
Obtinuit*. 

 
Doctor Weddinck, uit den naeme van Jan Bloemeries, sprack an met rechte Berent Woestenesch, vermooge* 
relatie des geswooren Abraham Peters, geciteert* voor die somma van 10 guldens, gesint* betaelinge ende 
afwacht* des gedaechdens comparitie*, sin* secus, proclama*. 
't Gerichte erkent proclama*. 
Sed* proclamatus non* comparuit. 
 
{folio 214 recto} 
Erschenen Derck ten Nienhuis ende bekande oprechter wettelijcker schult schuldich te sijn an Mooses Joode 
die somma van ses rijxdaler ende beloofde dieselve met den interesse* ende kosten tegens maij anstaende 
onfeilbaer te betaelen, onder verbant* van sijn persoon ende goederen ende poene* van reele ende parate* 
executie. 

 

                                                   
256 door deze en gene onbeduidendheden 
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Doctor  Weddinck, volmachtiger van Jooris Innis, repeteert tegens Anna Croesen d’ erholdene* wette* van 
arrest, waervan Abraham Peters die insinuatie* an Erpenbeeck, als volmachtiger, en jonker Marcolff en 
Wilhelm Volmer gedaen is en wol demnaechst* justificatie* hebben inbedongen*. 

 
Doctor Weddinck, volmachtiger van Jan ter Pelckwijck, sprack an met rechte, vermooge* relatie van 
Abraham Peters geciteert*, Berent Struickers, woonende op die Culve, voor die somma van 12½ daler, 
gesint* betaelinge en afwacht* des gedaechdens comparitie*, sin* secus proclama*. 
’t Gerichte erkent proclama*. 
Proclamatus* non* comparuit. 
 
{folio 214 verso} 
Aeltjen ten Bijvanck, met assumptie* van Jan ter Pelckwijk, haerer mombaer tot deser saecke beloofde an 
Geertt Sibinck binnen den tijt van vier weecken te betaelen 45 guldens voorbeholdens die rest, bij poene* van 
reele ende parate* executie. 
 
(in de marge: Relatum door Poelhuis alias non comparuit) 
Erschenen Berent ten Elschot, en heeft bester gestalt* rechtens geconstitueert* en volmacht gemaeckt sijn 
soon Jan ‘t Elschott om die penningen ’t ontfangen van seeckere verkofte stedeken*, en des constituent* 
schult daervan eerst en voor al, eer d’ andere kinderen daervan sullen trecken, te betaelen, en voorts te doen 
wat hij constituant* selfs praesent sijnde, soude konnen off moogen doen. 

 
Doctor Weddinck volmachtiger van Berent Hellers repeteert sijne gedaene anspraeck*, en afwacht* daerop 
handelinge sin* secus, in* contumaciam proclama*. 

 
Geert schulte Oossinck, gaff een edele gerichte ’t erkennen, wat gestalt in leven sijn geweest Geert ten Passe 
en Aeltjen Bemers, welcke in* communione bonorum sijn geweest, en overleden sijn sonder   
 
{folio 215 recto} 
eenige erfgenaemen in* linea ascendenti* aut descendenti* naer te laeten, weshalven nootsaeckelijck tot 
desselven erfnis worden geadmitteert* die erfgenaemen utrinque defunctorum ex linea collaterali257 wan* nu 
averst* hij comparant* als erfgenaem van zalliger Aeltjen Beemers voor een sevend gedeelte en als 
cessionaris* van d’ andere cohaereden* van Aeltjen Bemers nalaetenschap Jan Roesselinck, Ber. Sibelinck, 
Geert Hoenders, Jan Wibbels, Aeltjen Schulten en Luicke Item als cessionaris* van Geert Wibbelts pro* 
dimidietato erffgenaemen van zalliger Geert ten Passe nalaetenschap tot negen gedeelten der geheelen erfnis 
ende nalaetenschap van zalliger Geert ten Passe ende Aeltjen Beemers berechticht is, salva si opus 
correctione, coarctatione et extensione258, ende die gedeelten in der goede niet kan machtich worden, maer 
Geert Plante en sijn huisvrou dieselven via* facti delineeren*, soo verklaert comparant* sich voor die negen 
voornoemde gedeelten erfgenaem en cessionaris*, praesenteert dienvolgens in gemelte qualiteit sich te 
gedraegen als rechtens en landtrechtens, verbindende tot dien einde en voor d’ erfhuis lasten sijn persoon 
ende goederen, pro* dictis quotis en heeft demnechst* bij form van particuliere inleidinge sich laeten inleiden 
in ’t huis van zalliger Geert ten Passe en Aeltjen Bemers, sampt* in desselven naergelaten kamp, den 
Bemerskamp genoemt, en den gaerden bij ’t huis, voorts de ander angehoorige parcelen in desen ampte 
Bredevoort gelegen, om van negen ‘twaalfte 
 
{folio 215 verso} 
gedeelten, off drie gerechte vierdendelen der gehelen erfnis te moogen worden verklaert erfgenaem en 
daertoe te sijn berechticht, gelijck naeder tot dien fine* sal worden geconcludeert, voorbeholdende sich 
comparant* sijne actie en recht, soo hij an die overledenen naergelaetene meubilen en bestiaelen als 
andersints una* cum interesse noch is hebbende, met versoeck, dat gemelte Geert Plante en sijn huisvrou 

                                                   
257 van de overledenen van beide zijden in de zijlijn 
258 met voorbehoud, zo het werk door correctie, samenvoegen en uitbreiden (veranderd is) 
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hiervan in* forma die wette* et prima post ferias natalitias juridica259 dach van justificatie* moge worden 
angestelt. 
Obtinuit*. 

 
Sabbati* 3e decembris 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts. 

 
Jonker Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel heeft vermoge* relatie van Jan ter Pelckwijck d’ angepeindete* 
gerede* ende ongerede goederen van Jan Wijnen, voor die somma van 47 guldens, huiden* dato 
opgebaedet*,  
 
{folio 216 recto} 
en daervan die wette* tegens gemelte Jan Wijnen gebeden*.  
Obtinuit*. 

 
Lunae* 5e decembris 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts 

 
Erschenen Joost de Roller, der rechten doctor, als volmachtiger van den hoochedelgebooren heere Georch 
van Keppel, heere tot Odinck, Mallum en Westerholt, gevende een edele gerichte ’t erkennen hoe dat sijn 
heer praetendent* en desselven voorsaeten van ’t huis Odinck van onverdencklijcke jaeren binnen berechticht 
geweest om ’t exerceren die jacht met vangen van haesen ende patrijsen door de bourschappen Ratum en 
Cotten. In voegen oock sijn hoochedele tot op huidigen dach daer inne heeft gecontinueert en wordende 
ondertusschen bericht dat d’ hoochedelgeboorene heer Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel sich soude hebben 
laeten gelusten onlanchs seeckere bracke* van d’ Odinchsche jacht verstreecken en bij Frerick Rauwers 
neffens Henrick 
 
{folio 216 verso} 
Sluiter opgevangen, op sijn huis an te holden en an den tweden dach wederom wech te jaegen, sonder dat 
men kan weeten uit wat oorsaeck ofte tot wat intentie sulckx eigentlijck is geschiet, als doet comparant* 
vermogens* specialiter ontfangene last bij desen opentlijck protesteren, dat sijn heer praetendent* in ’t 
duisent niet en is gedacht op soodane clandestine faicten ofte eenige andere calangien* ’t acquiesceren* in ’t 
exerceren van die jacht ofte van sijn recht enichsints af te wijcken, praesenterende sich tegens gemelte heer 
van Eerde voorts alle ende ygelijcken die ’t selve recht van jacht sou willen controverteren*, ten goeden 
rechte, met versoeck dat sijn hoochedele tot voorkoominge van wijdere inconvenientien en verhoedinge van 
kosten ende schade deses protests mooge geinsinueert* en sijn heer principael* daervan acte van relatie* voor 
die gebeur mede gedeelt worden. 
’t Gerichte accordeert d’ insinuatie*. 
 
{folio 217 recto} 
Martis* 6e decembris 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts 

 
Gerrit Gijsberts heeft  vermogens* relatie van Abraham Peters d’ angepeindete* gerede* ende ongerede 
goederen van Joost ter Loo voor 11 daler, heerkoomende* van afgehaelde waeren, ter goeder reeckeninge 
huiden* dato opgebaedet* en daervan die wette* tegens gemelte Ter Loo gebeden*.  
Obtinuit*. 

 

                                                   
259 op de eerste gerechtsdag na Kerst 
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Mercurij* 7e decembris 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts 

 
Doctor Weddinck, volmachtiger van Herts Joode, heeft vermogens* relatie van Abraham Peters d’ 
angepeindete* gerede* ende ongerede goederen van Tonnis Beerninck voor 10 guldens afgehaeldt vleis, tot 
goeder 
 
{folio 217 verso} 
reeckeninge huiden* dato opgebaedet* en daervan die wette* tegens Beerninck gebeden*. 
Obtinuit*. 

 
Doctor Weddinck volmachtiger van Wilhelm Waelien heeft uit kracht van gerichtelijcke verschrijvinge teste* 
protocollo wegens resterende capitael ende interesse* en achtervolgens voorige proceduire ende erholden* 
verwin* met anpeindinge*, opbaedinge* en immissie* die ruiminge van die weduwe van zalliger Jacob 
Costers behuisinge, en daervan die wette voor d’ eerste, twede, ende derde ruiminge gebeden*. 
Obtinuit*. 
 
Doctor Weddinck volmachtiger van Henrick Engels heeft vermoge* relatie des geswooren Abraham Peters, 
uit kracht gerichtelijcken verwins* voor een somma bij anspraeck* expresseert den gepeindete* gerede* ende 
ongerede goederen van Wilhelm Hijnck, huiden* dato opgebaedet* en daervan die wette* tegens gemelte 
Wilhelm Hijnck gebeden*. 
Obtinuit*. 
 
{folio 218 recto} 
Veneris* 9e decembris 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Hermen Huininck, Erick Everts 

 
In saecken Henrick Doeinck contra Hendrick ten Hietbrink cum suis, sijn d’ acten ten overstaen beidersijts 
volmachtiger ende parthijen vlijtich gecollationeert* en # met die producten en termini protocollares # 
verbotenus* ’t accorderen* bevonden en is tot ordeldraeger* gestelt Jan Grievinck, die oock den eedt van 
getrouwicheit op den 8e februarii 1665 (sic) gedaen. 

 
Eodem* coram* 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts 

 
In saecken jonker Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel tegens Wessel ter Stege, sijn d’ acten en termini 
protocollares tegens die producten ten overstaen beidersijts volmachtigers vlijtich gecollationeert* en 
daermede verbotenus* ’t accorderen* bevonden en is tot ordeldraeger* genoomineert Hermen van Basten die 
oock den eedt van getrouwicheit afgelecht. 
 
{folio 218 verso} 
Lunae* 12e decembris 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Theodorus Bronckhorst 

 
Doctor Smits uit den naeme van Berent op ’t Vonder, heeft die uit kraft gerichtelijcken verwins* 
angepeindete* gerede* ende ongerede goederen van Wilhelm ten Brincke, vermogens* des gerichtsdienaers 
relatie* voor die somma van 27 dalers 20 stuiver met den achterstendigen interesse* tot goeder reeckeninge 
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sambt* kosten en schaede met rechte huiden* dato opgebaedet* en daer van eene wette* tegens gemelte 
Wilhelm ten Brincke gebeden*. 
Obtinuit*. 

 
Arjaen ter Helle, heeft vermoge* relation des geswooren Abraham Peters d’ angepeindete* gerede* en 
ongerede goederen van Wilhelm Hijnck voor die somma van 7 guldens ter goeder reeckeninge, huiden* dato 
opgebaedet* en daer van die wette* tegens gemelte Hijnck gebeden*. 
Obtinuit*. 
 
{folio 219 recto} 
Martis* 20e decembris 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Theodorus Bronckhorst 
 
Doctor Weddinck, volmachtiger van Derck Poppinck, gaff ’t erkennen hoe dat comparants* praetendent* 
tegens Coepe Wessels verwin* erholden* en dat hij daertegens vermoge* gichte* van den voocht 
Wassenberch pandtkieringe* gedaen, versochte oversulckx pandtsterckinge* ’t erkennen. 
’t Gerichte erkent pandtsterckinge*. 

 
Doctor Weddinck, volmachtiger van Tonnis van Eerden, heeft vermoge* relation des geswooren 
ondervoochts Abraham Peters d’ angepeindete* gerede* ende ongerede goederen van Wilhelm Hijnck voor 
thien guldens ter goeder reeckeninge huiden* dato opgebaedet* en daervan die wette* tegens gemelte Hijnck 
gebeden*.  
Obtinuit*. 

 
Erschenen Derck Nienhuis en van den Joode Harts tot Wenterswijck in* contumaciam eenich praetens* 
verwin* tegens hem erholden* sijnde, sonder dat nochtans d’ anspraecke* nae behooren justificeert* en 
dienvolgens vellicheit* nae landtrechte gesonden is, soo wol mitsdesen 
 
{folio 219 verso} 
bancksuiveringe gedaen, ende een schillinck voor die kosten, in soo veel comparant* naer rechte daer toe 
geholden is, tot dien einde consigneert* hebben, praesenterende sich tegens gemelte Joode, die welcke 
onbehoorlijcken woecker en Juden renthe vordert tegens notoiren* landtrechte ende verscheidene notabile* 
sententien* van desen lande en bereits afbetaelt is ten goeden rechte, met versoeck dat den Jude Herts met 
executoriaele* middelen sal hebben in te holden, en hem per* extractum protocolli daer van mooge worden 
insinuatie* gedaen, maeckende voorts doctor Theben volmachtich om tegens gemelten Joode te procederen 
nae landtrechte, sub clausulis rati indemnitatis260 en andere ordinaire clausulen rechtens. 
Obtinuit*. 

 
Veneris* 23e decembris 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Hermen van Basten, Casparus Stump doctor 

 
Erschenen Casper Everts en heeft sijnen eedt van getrouwicheit als ceurnoote* zijnde, welcke hij tot noch toe 
niet gedaen gepraesteert en bekrefticht  
 
{folio 220 recto} 
Mercurij* 28e decembris 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten*  Casper Everts, rel., Henrick ab Elverveldt 

 

                                                   
260 onder clausules van geldigheid en vrijwaring 
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Jan ter Pelckwijck hebbende tegens comparant* doctor Smits als borge voor die weduwe van zalliger doctore 
Graes erholden* brieven van taxe ad* certam summam heeft sich laeten gelusten bij anticipatie voor sijnen 
tijt hem tot betaelinge praefigeert* en sulckx bij form van arrest ofte toeslach tegens eenen inheemschen van 
aufugie* niet suspect zijnde niet gebruicklijck eenige penningen tot Wenterswijck in toeslach te neemen, soo 
comparant* van die weduwe Waelien competeren*, wan* nu averst* niet alleen den inganck rechtens in 
desen is tegens styll van procederen, maer oock ignominieus* dewijl* men juxta legem à divo pio § 8 
[stuiver/folio/sequentur] de re judicata die nomina261 en schulden niet mach vervolgen tensij alsulcken 
persoon an anderen middelen ende substantia deficieren*, soo is comparants* versoeck een edele gerichte 
believen mooge het nulle* angewendete arrest te casseren* en annuleren, die weduwe Waliens accorderen, 
dat sij onbekommert van ’t gemelte arrest die penningen comparant* competerende* oock comparant* moge 
tellen, reserverende Jan ter Pelckwijck soo hij eenige actie op comparant* vermeint ’t hebben, dieselve op 
comparants* persoon off andere goederen’t intenteren*, waertoe men sich ten goeden rechte praesenteert, 
versoeckende dat hiervan sich mede tot cassatie* des onduchtigen arresti an Jan ter Pelck- 
 
{folio 220 verso} 
wijck en die weduwe Waeliens per* extractum die wette* moge gedaen worden. 
Obtinuit*. 

 
Sabbati* 31e decembris 1664 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts. 

 
Erschenen doctor Smits en refereerde hoe dat die bij Jan ter Pelckwijck voor omtrent 14 daegen 
extrajudicialiter* et quidem sub*- et obreptitie uitgewerckte besaete* op en an soodaene penningen als 
comparant* van die weduwe Waelien uit kracht van obligatie* sijn competerende* tegens rechten en 
landtrechten ten eenemael strijdich, en mitsdien van selfs noottsaecklijck heeft moeten vervallen en geensints 
obligatoir* geweest sij, willende nochtans hij comparant* ter overvloet sijne gerede* en ongerede goederen 
voor alle hinder, kosten en schaeden, soo die gemelte weduwe door d’ uittellinge van die gementioneerde* 
penningen buiten toeversicht mocht koomen te lijden mits desen verbonden* en ter parater* executie 
submitteert* hebben. 

 
Finis. 
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Ablegatie; ablegeren   wegzending; wegzenden 
absentia advocati    (bij) afwezigheid van de advocaat 
absolutie;absolveren   afdoening, vrijspraak; vrijspreken, ontslaan 
absque (fundamento)   zonder (grond) 
accommodatie    inschikkelijkheid, behulpzaamheid 
accumuleren    stapelen, bijeenvoegen, ophopen 
accuseren    aanklagen, beschuldigen 
achtenhalven    zeven en een half 
acquiesceren    zich tevreden stellen met, berusten in, tot rust komen 
actor     klager, ook: dader 
ad ablegandum (acta)   om, voor het  wegzenden (van de akten) 
ad acta     aan de akten 
ad certam summam   tot een vastgestelde somma 
ad collationandum (acta)   om (de akten) te vergelijken  
ad decidendum    tot een beslissing, uitspraak 
ad decretum (judicii)   volgens, tot het  decreet (van de rechter)  
addendum; addendo   toevoeging; met toevoeging 
ad diminuendam    tot (schuld)vermindering, betaling 
addresseren    ook: beschikken, aanwijzen 
ad exhibitionem    tot het vertonen 
ad hunc actum    tot, in, bij deze zaak 
à die (morae, insinuationis)  vanaf de dag van (uitstel, aanzegging) 
à die habitae copiae   vanaf de dag van de ontvangst van de kopie 
ad impartiales    naar onpartijdigen 
adimpleren    vervullen 
adjudiceren    toewijzen 
admissie; admitteren   toelating; toelaten 
ad notorielatem praxis   ? op een algemeen bekende praktijk 
ad protocollum    volgens, naar, bij het protocol 
ad procrastinationem   tot verdaging 
ad proximam    naar de eerstvolgende 
ad reassumendum (litem, processum) tot heropening (van het proces) 
ad redimendam vexam   tot verlossing va de kwelling 
ad referendum    (D) zur Berichterstattung 
ad rem     terzake 
ad retroacta    aan, tot vroegere akten, tot vroegere handelingen 
advers (partij advers)   tegen (tegenpartij) 
adverteren    waarschuwen, verwittigen 
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adviesdrager raadgever, berichtbrenger 
ad vitam bij leven 
aen- zie ook an- 
aensinnen iets van iemand verlangen, begeren, uitnodigen 
afgekoft     gekocht 
affirmatief; affirmeren   bevestigend; bevestigen 
affixie, affigeren    aanplakken 
afschicken    verzenden 
afseindinge    verzending, een bode zenden 
afslach     mindering 
afsnijden    afsnijden, wegdoen, weigeren, ontzeggen 
afwachten    eisen 
agnosceren    erkennen 
aldewijl     hoewel, terwijl 
aling     geheel, volkomen 
alnoch     nog steeds 
alterius     iets verders, iets anders 
alwijl     omdat 
amptman    ambtenaar, schout, drost 
amptmannie    overheid 
an-     zie ook aen- 
angeloven    beloven 
animo praemeditato   met voorbereide geest 
anlegger; anleggen   eiser, beschuldiger; eisen 
annus     jaar 
anpeinding; anpeinden   als onderpand geven 
anspraeck    schriftelijke eis, aanklacht 
antasten     in bezit nemen, in beslag nemen 
anteacta (anteactorum)   (van) voorgaande akten 
ante collationem    vóór het samenbrengen, vergelijken 
ante exhibitionem (materiae)  vóór het verzoekschrift (van de materie) 
ante ferias (messium, natalitias, paschales) na de (oogst-, kerst-, Paas)feesten 
ante institutam litem   vóór het in gang gezette proces 
antuigen     in rechte aanspreken 
à parte adversa    van zijde van de tegenpartij 
appellationsrecht    beroep bij een hogere rechter 
appelleren    in beroep gaan 
appendentien    bijbehorendheden 
appliceren    toepassen, toevoegen 
appoinctement    beslechting, dagvaarding 
approbatie; approberen   goedkeuring; goedkeuren, toestaan 
argelist (sonder)    te goeder trouw     
arrest(us)    rechtsbesluit, beslag 
assecuratie    zekerheid 
asserantie    zelfverzekerdheid 
assessor    bijzitter bij rechtbank 
assignatie; assigneren   aanwijzing; aanwijzen 
assumeren; assumptie   aannemen, ontlenen, aanvaarden; aanneming, aanvaarding 
à tempore (morae, judicati, appellationis) vanaf het moment (van uitstel, van het vonnis, van beroep) 
attentaten    iets dat gedaan wordt tegen ’t verbod van een rechter 
attenteren    beproeven, ondernemen 
attestatie; attesteren   verklaring; verklaren 
aufugie     weglopen, vlucht 
aut (interim)    of  (ondertussen) 
averst     tegenover, tegengesteld, over 
avocatie     afwijzing, ontrading 
 
 

Badt     verzocht, eiste 
baedinge    verzoek, beding 
bannerheerlijkheid   een van de landsheer onafhankelijke heerlijkheid, met eigen leenmannen 
     die onder eigen banier strijden. 
bedingen    eisen 
beeden     onder ede verklaren 
beedinge    uitstel 
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bekiering    teruggave van geld, bekeren, aanwending 
beleiden ten uitvoer brengen, voor het gerecht brengen, in rechte erkennen 
bereits     ter beschikking staand; reeds 
besaete     beslaglegging 
beschapenheit    hoedanigheid, kwaliteit 
bescheit     wettelijk bewijs, beslissing 
bespraakte    beschuldigde 
bespreken    in rechte aanspreken 
bessem stuiver    bezemstuiver, genoemd naar de pijlenbundel 
bestendigen    bevestigen, bekrachtigen 
bestemoeder    grootmoeder 
bevrijen; bevrijt worden   ook: op veilige plaats neerzetten 
bewenden toepassen, regelen, dwingen, besturen; (D.) bewenden lassen:  met rust 

laten 
bidden     verzoeken, eisen 
biduum     tijd van twee dagen 
bijbrengen bewijs aanvoeren, iets aanbrengen, tot iets bijdragen, tot stand brengen 
bij provisie    voor eerst, uit voorraad 
borchtal     borgtocht 
bouman     boer 
bourschap    buurtschap 
bracke     speurhond 
brevis(brevem) terminus(terminum)  een korte termijn 
 
 

Calangie    eis in rechte, twist, last, boete 
caleur     verhitheid 
cas     geval 
cassatie     afschaffing, vernietiging 
casseren    ook: afschaffen, teniet doen 
causa (debiti)    zaak, oorzaak (van de schuld) 
causeren    veroorzaken, beschuldigen 
cautie     waarborg 
cautionem petitam   vereiste waarborg 
cavenstede    boerderij 
caveren     zekerheid verschaffen, borgtocht geven, waarborg geven 
censureren    toetsen, bestraffen 
cessie; cederen, cesseren; cessionaris het afstand doen; afstand van iets doen; degene die afstand doet 
ceurnoot, coernoot   gerechtsbijzitter 
circumduceren    voorbijgaan, misleiden 
circumstantie    omstandigheid, gelegenheid 
citant     oproeper 
citatio; citeren oproeping , daging; in rechte betrekken, dagen 
citeren     oproepen, dagen voor een rechtbank 
coangusteren    beperken 
cohaereden    mede-erfgenamen 
collatie, collationeren   samenbrenging, vergelijking; vergelijken 
collationata acta    zodra de acten vergeleken (samengebracht) zijn 
colligereren    verzamelen 
collusie     heimelijk bedrog 
comminatie    bedreiging 
committeren    iemand te werk stellen, bevel geven 
comparant    persoon die voor de rechter verschijnt 
comparitie    het voor de rechter verschijnen, vergadering 
(non) comparuit    hij is (niet) verschenen 
compel; compellen   aanklacht; aanklagen 
competeren    (toe)behoren, schuldig zijn, bruikbaar zijn 
complement    aanvulling 
complementum actorum   aanvulling van de akten 
compleren    aanvullen 
concederen    toestaan, vergunnen 
concerneren; concernent   betreffen; betreffend 
conclusa, pro    ter afsluiting 
condemnant; condemneren  veroordeler; veroordelen 
condemnatie    veroordeling 
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condescenderen    inwilligen, toestaan 
condictio indebiti    terugeising van onverschuldigd betaald geld 
confesseren; confessie   (schuld) bekennen; ook: bekentenis 
confunderen    verwarren 
conscientie geweten, bewustheid 
conscriptie; conscriberen   inschrijving; inschrijven, beschrijven 
conscriptio actorum   inschrijving der akten 
conscriptis actis    zodra / indien de akten ingeschreven zijn 
consent; consenteren   toestemming; toestemmen 
consignatie, consigneren aan het gerecht in bewaring geven, waarborgen 
consteren blijken, bekend zijn 
constituant; constitueeren; constitutie voor het gerecht toegelatene; machtigen; machtiging 
constringeren    dwingen 
contemptibel verachtelijk 
contenderen eisen, strijden (voor het gerecht) 
contenta     inhoud, lading 
contentement; contenteren  genoegen, genoegdoening; tevreden stellen  
contenue    inhoud 
contineren    bevatten 
contingent    aandeel, geval 
continue     inhoud 
contoraal    echtgenote 
contradictio; contradiceren   tegenspraak; tegenspreken 
contradictis contradicendis   met tegenspraak van wat tegengesproken moet worden 
contradictis inutilibus   terwijl hij de nutteloze (verdediging) tegensprak 
contra (eundem, iisdem, ius)  tegen (dezelfde(n), het recht) 
contrareces    tegen-besluit 
contrarie; contrariëren   verweer;  strijdig zijn  
controverteren betwisten 
contumacia; contumaciaal weerspannigheid tegen rechterlijk bevel (bijv. niet-opkomen bij rechtszitting, 

niet nakomen van belofte, verzaking van gerechtelijke plichten); weerspannig 
contumelie smaad 
coram (ordine; ordinariis; iisdem) in aanwezigheid van, ten overstaan van (het gewone hof; de gewonen; 

dezelfden) 
corporale    lichamelijke 
corroboratie; corroboreren   versterking; versterken 
culperen     beschuldigen 
cum annexo, annexis   met bijlage(n) 
cum clausula    met de clausule 
cum consignatione solidi   met waarborg in geld  
cum ea habita    terwijl deze ontvangen is 
cum expensis    met kosten 
cum interesse    met rente 
cum intimatione    met (gerechtelijke) bekendmaking, met aanzegging 
cum oblatione    met aanbieding, opdracht 
cum praesentatione   met aanbieding  
cum protestatione   onder protest 
cum ratificatione    met bekrachtiging 
cum submissione    met onderwerping 
 
 

Daetelijck met daad, daadwerkelijk 
daglegging vaststelling van datum, 
de (Lat.) over, met betrekking tot 
debitae agentis (met) schuld bij de zaakwaarnemer ?  
debite, debitum verschuldigd 
debvoir moeite 
decerneeren besluiten, aanwijzen (door rechterlijk orgaan), onderscheiden 
declaratie    verklaring, uitleg, rekening 
declaratio(nem) expensarum  overzicht van uitgaven 
decretae citationis   van de vastgestelde oproep  
decreti duplici    van het herhaalde (dubbele) decreet 
de denegata justitia   over loochening van het recht 
deductie     verklaring 
de expensis (protestando)   (onder protest) van kosten 
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defatigeren    afmatten 
defereren     opdragen, eisen (bij eed) 
deficieren    ontbreken, missen 
de jure     rechtens 
delaieren    vertragen 
delatie     overdracht, aanklacht 
delineatie; delineëren   afbakenen; ontwerpen, ? van de lijn afgaan 
demanderen    vragen, eisen, ook: opdragen 
demnechst    vervolgens 
denegata iustitia(e)   weigeren, loochenen van justitie 
de non conveniendo alibi   om niet elders opnieuw het proces te hervatten 
de nullitate (decreti, huius actus)  over ongeldigheid (van het decreet, van deze handeling/akte) 
denuntiatie    aangeving, verklikking, aanzegging  
denuntieren    aanzeggen 
denuo     opnieuw, weer 
de quo protestatio   waarover protest 
derdehalf    twee-en-een half 
dergestalt    zodanig (>Du: in dier voege) 
describeren    beschrijven 
desert lopen (van appel)   het termijn van beroep laten verlopen 
desidereren    vereisen, begeren 
de sistendo    ? om te brengen, plaatsen, verschijnen 
desisteren    afstand nemen, afzien van 
despereren    wanhopen 
desuper     daarover;  van een hogere plaats 
devolveren    neerwerpen,  neerkomen, door versterf toevallen, overgaan op  
dewijl     terwijl, omdat 
dicenten     praatjes 
dictaat     opdracht 
dictamen    verklaring 
dictatis non attentis   niet lettende op de opdrachten  
dies, diem (ablegandi, collationandi) dag (van wegzending, van vergelijking) 
diffamant; diffamatie   lasteraar, eerrover;  laster 
difficulteren    bezwaar maken 
diffideren    wantrouwen 
dilaij; dilaijeren    uitstel; uitstellen 
dilatio     uitstel, termijnverlenging 
diligentie    vlijt 
diminutie; diminueeren   (schuld)verkleining, afrekening; verminderen, korten, afrekenen 
distractie; distraheren   ontbinding, scheiding, weghalen; ontbinden, scheiden 
divineren    voorspellen, raden 
dode hand    vertegenwoordiging van een overleden persoon 
doden     ook: teniet doen 
doenmael    toen, toenmalig 
doleeren     zich beklagen, onzeker zijn, betreuren 
donatio remuneratoria   schenking bij wijze van beloning 
donderbeitel    ? wigvormig voorwerp, hier en daar in de grond aangetroffen 

veroorzaakt door bliksem  
drost     hoogste heerlijke ambtenaar, belast met bestuur en rechtspraak 
duck; duckmalig    dikwijls; veelvuldig 
duplicia jura    ? dupliek 
duplijcque antwoord in tweede termijn 
 
 

Ea habita    indien, zodra hij deze ontvangen heeft 
ederen     openbaren, uitgeven 
eentsamptlick    gezamenlijk, gemeenschappelijk 
ehe, eheman, eheluiden   huwelijk, echtgenoot, echtgenoten 
eintschap hebben aan het einde komen, de zaak afsluiten 
eiusmodi    van dien aard 
elargeren    uitbreiden, verruimen 
elucidatie    verheldering 
emaneren    uitgaan, uitkomen, uitvloeien 
emergenten    opdoemende zaken 
emissie     afvaardiging, uitzending 
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emploieren    gebruiken 
eodem     in dezelfde (toestand), op dezelfde (dag) 
eo praevio    over dit voorgaande, over het vorige 
eo(que) salvo    onder dit voorbehoud 
erfuitinge    uitkering uit nalatenschap     
ergaen     geschieden 
erholden     verkrijgen, ontvangen 
erkennen    ook: toekennen, opleggen 
erleggen     neerleggen 
etiam     ook (nu), daarenboven 
evitatie; eviteren    vermijding, ontwijking; vermijden 
evocatie     klacht over geweigerd recht 
ex (supra) abundandi   uit (bovendien) overvloed, ten overvloede 
ex actis (incompletis)   uit de (onvolledige) akten 
ex adverso    van de zijde van de tegenpartij 
examen onderzoek 
exburseren betalen, uitgeven 
ex capite (spolii, denegatae justitiae, uit hoofde van (onteigening, weigeren van recht, onrecht) 

injuriarum) 
exceptie verweerschrift, protest, uitzondering, verzet (moet bij eerste antwoord 

ingediend) 
exceptio inqualificationis   tegenwerping van niet gekwalificeerd zijn 
exceptionschrift    schriftelijk verzet 
excipient    tegenwerper 
ex ea habita    na ontvangst hiervan 
exequeren    gelijkmaken, effenen, bijhoren, vervolgen, volbrengen  
exhibitio; exhiberen verzoekschrift, openbaarmaking; openbaar maken, tonen, óverleggen 
exigentie    behoefte, vereiste 
ex lege diffamari    rechtsartikel, waarbij een belasterde de lasteraar oproept bewijs te  

leveren  
ex nobili officio    vanuit het edele gerecht 
ex officio    ambtshalve, in zijn functie van .. 
expenses    uitgaven 
expireren; expiratie   aflopen, eindigen; beeindiging 
exploiteren    uitvoeren 
ex post     sindsdien, naderhand 
expres; expresseren   nadrukkelijk; aanduiden, benadrukken 
ex proprio capite uit eigen hoofde 
ex superfluo ten overvloede    
ex super abundanti ten overvloede 
ex tempore direct, een tijd lang, onvoorbereid, voor de vuist weg 
extenderen    uitbreiden 
extractum    uittreksel 
extraditie; extraderen   overhandiging, uitgave; overhandigen 
extraheren    uittrekken, in het kort stellen 
extrajudicialiter    buiten-gerechtelijk 
extraordinarisch    buitengewoon 
 
 

Facta submissione   na gedane onderwerping 
fidejucie     borgtocht 
fijne, fine    doel 
fiscaal     schatkistbewaarder 
fiscus     kas(beheerder), schatkist 
 
geboorlijck    behoorlijk 
geciteerde    opgeroepene 
gelaeven    beloven 
gelijckvallig; gelijckvals   op dezelfde wijze; eveneens, idem 
gekoft     gekocht 
gekoren     verkozen 
geloven     ook: beloven 
geminato decreto    voor het herhaalde (verdubbelde) decreet 
generalis, generalijk   algemeen 
gerechtichheid    ook: rechten, bevoegdheden 
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gerede (en ongerede)   onbeschadigde (en beschadigde) 
gerequireerde    verweerder 
gesei     zaaigoed 
gesinnen    verlangen, eisen 
gestaden    bevestigen, bekrachtigen 
gestadet     in de gelegenheid zijn, bij machte zijn 
gestalt     ook: gesteld, voor zover 
gestendich; gestendigen   bestendig, volhardend; bestendigen 
gewijsde vonnis, waartegen niet kan worden opgekomen 
gewinnen    verkrijgen 
gicht     rechterlijke verklaring 
gisteren achtdaegen   gisteren voor een week 
goerden     moestuin 
goetlijck     deugdelijk, geschikt 
grav(i)eren    achteruitgaan, benadelen 
gravamen, gravamina   bezwaar, bezwaren 
guarande    garantie 
 
 

Habita (prius, eorum) copia  (na) het (eerder, van hun) ontvangen van de copie 
habita rei responsione   zodra hij antwoord heeft van de aangeklaagde 
haeredes    erfgenamen, opvolgers; ook: bezitters 
halfscheit    helft 
hant (gerechtelijk) vertegenwoordiger, plaatsvervanger 
hantgrijpelijk    blijkbaar duidelijk, tastbaar 
hanttastinge    handdruk, handslag 
heerkomend    afkomstig van 
hic usque    tot hier 
hinc inde    hieruit, daarvandaan, van alle kanten 
hoc salvo    met dit voorbehoud 
huiden     heden 
huisman     landbouwer, boer, bestuurder van boerderij 
huius fori    van (voor) deze rechtbank 
 
 

Idele dicenten    loze praatjes 
idque     en dat nog wel 
iegendeels    tegen de zaak gaande, van tegenpartij 
ignominieus    schandelijk, smadelijk 
iis habitis    indien, zodra hij deze heeft 
ijverich gemoet    toegewijd, vurig, onstuimig 
illiqueren    onduidelijk maken 
illiquidum    onklaarheid, onduidelijkheid 
illusie     bespotting 
illusoir     bespottelijk 
immers     ook: ooit, vooral, toch 
immissie     in bezitstelling, toewijzing van rechtswege 
impetrant; impetreren   eiser; met aandrang afsmeken, verlangen 
imploreren    aanroepen 
imputeren    ten laste leggen, aantijgen 
in actione    inzake 
in actis allegeert    in de akten/handelingen beweerd 
in arenam    in het strijdperk 
inbedingen voor rechtbank brengen, bepleiten, vragen van vonnis 
in cas     in geval 
in causa hac    in deze zaak 
in causa injuriae    inzake onrecht 
in causa simili (simplici)   in een gelijke (eenvoudige) zaak 
incident     inval, toeval 
in communione bonorum   in gemeenschap van goederen 
in conformite    conform, in overeenstemming met 
in continenti    meteen, direct  
in contumaciam (non comparentis)  bij verstek, weerspannigheid tegen rechterlijk bevel (niet verschijnen) 
in dei nomine    in de naam van God 



 185

indemnisatie; indemniseren  schadeloosstelling; schadeloos stellen 
indispositie    ongezondheid 
indulgeren    gedogen, toelaten 
in eventum    in voorkomend geval, in het  vervolg 
in exceptivis    in verzet 
in executivis    in gerechtelijke dwang, met ten uitvoer brengen 
in forma (debita, authentica, solemne) in (vereiste, oorspronkelijke, plechtige) vorm 
in formam actorun   in de vorm van acten 
infringeren    breken 
ingedoemte    inboedel 
inhaerendo    met vasthouden aan 
inhaereren    verbonden zijn met, vasthouden, zich vastklemmen aan 
inhafteren    gevangen zetten (>Du: Haft = gevangenschap) 
inholts     naar, volgens de inhoud 
in infinitum    tot in het oneindige 
inique     ongunstig, nadelig 
in judicio     bij het rechtsproces 
injuri; injuriëren    onrecht; onrecht aandoen, honen 
inleiding     iemand gerechtelijk van iets in bezit stellen 
in limine     binnen de grens (binnen de tijd) 
in linea ascendenti (decendenti)  in stijgende (dalende) lijn 
in momento    in een ommezien 
in mora (contumaciae)   in gebreke (door weerspannigheid) 
in omnem eventum   in elk voorkomend geval 
in prioribus actis    in eerdere akten / handelingen 
in progressu causae   bij voortgang van het proces 
in puncto (expensarum, liquidationis, inzake, op het punt van (uitgaven, betaling, terugbetaling van condictionis 

indebiti, arresti,   onverschuldigd betaald geld, het rechtsbesluit,  
 juramenti, actionis)   eedaflegging, verrichting?, actionis ook: recht tot klagen ) 
in qua     in dezen 
in quantum    in hoeverre, in zoverre 
in quibus terminis    op welke datum / data 
in scriptis (loco oralis)   op schrift, geschreven (in plaats van mondeling) 
insinuatie; insinueren   aanzegging; gerechtelijk bekendmaken, betekenen 
insisteren    volharden, volhouden 
in solidu     voor het volle bedrag 
in specie    in het bijzonder, met name 
instantelijck    direct 
instantie     eis 
instantissime    zo snel mogelijk 
in statu quo jacet    in de staat waarin het zich bevindt 
instigeren    aansporen,opwekken, ophitsen 
institueren    onderwijzen, inzetten, instellen 
in tam notoria causa   in een zo bekende zaak 
in tempore    op tijd 
intendit     eisschrift 
intenteren    aanleggen, aanwenden 
interesse    geldgewin, rente 
interlocutoir    tussenvonnis 
in termino (destinato, praefixo)  op de (vastgestelde) datum, tijdstip 
inter paucos dies    binnen enkele dagen 
interponeren    tussenplaatsen 
interrogatoriën    vraagstukken om te beantwoorden 
intervenient    tussenpersoon, die voor iemand 't proces voert 
interverteren    ontfutselen, beroven van 
intimatio; intimeren    aanzegging,  gerechtelijke aankondiging; aanzeggen 
intorte     verdraaid,  verwrongen 
intra biduum    binnen twee dagen 
intra paucos dies    binnen enkele dagen 
intra quatriduum    binnen vier dagen 
intra sextiduum    binnen zes dagen 
intra tempus praefixum   binnen de vastgestelde tijd 
intra triduum    binnen drie dagen 
in vagum en gros    in het algemeen 
invalida     zwak, ongeldig 
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inwendig    binnen 
ipsi haeredes    de erfgenamen zelf 
irreprochabel    onweerlegbaar 
itaque     en zo, daarom 
iteratief     herhaald 
iuramentum    eed 
 
 

Jacobi     25 juli 
jactiteeren    openlijk voordragen, zich verheffen 
jegendeels    tegen de zaak gaande, van tegenpartij 
jovis     donderdag 
judicialiter    gerechtelijk 
judicii decretum    rechterlijke uitspraak 
judicio, in    bij het gerecht 
junchst, jongst    onlangs 
jura     recht 
juramentaliter    onder ede 
juramentum    eed 
juris et facti    van recht en feitelijkheid 
justificeren; justificatie   rechtvaardigen; rechtvaardiging 
juxta normam et formam     volgens norm en vorm 
 
 

Keerssebrant gewoonte, waarbij uitsluitend geboden mocht worden zolang het stompje 
kaars brandde 

koenen     koeien 
koijer/kojier    kohier, lijst van belastingen, belastingplichtigen of belaste objecten;  

ook: oorkondenboek 
kondigen    verkondigen, afkondigen 
kondschap    kennisgeving, verklaring in rechte, getuigenis 
kraft     kracht, krachtens 
kroden     hinderen, zich iets aantrekken, zich boos maken 
kundigen    verkondigen, afkondigen 
 
 

Lanchen    aanreiken 
laudum     gerechtelijke uitspraak, vergelijk 
lenchst     allang 
libel     geschrift, pleitschrift 
libelleren    omschrijven van eis 
liberatie     vrijwaring, vrijstelling 
libereren     vrijwaren, verlossen, vrijmaken 
lichtelijk     gemakkelijk; waarschijnlijk 
lichten     ophalen 
lieftichts wijze    zie: lijftocht 
lijftocht, lijftucht    vruchtgebruik, levensonderhoud 
liquidatie    afrekening, vereffening 
liquidum jus    duidelijk zichtbare recht 
lis, litis, litem, lites   proces 
litium expensis    voor de proceskosten 
litter     letter, brief 
loco (cautionis, justificationis, oralis) in plaats van (borg, rechtvaardiging, mondeling) 
locoralis     in plaats van mondeling 
lofkundig    ?  
loose, loese    lossing van pand of recht daartoe, aflossing 
luit     volgens 
lunae     maandag(s) 
 
 

Machscheijt    boedelscheiding 
magenaes    voedsel, mondkost 
mainteneren    beschermen, handhaven 
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malitieus    kwaadwillig, boosaardig 
mandament    bevel 
martis     dinsdag 
matteren    verzwakken, uitputten 
medio jurament[i]    middels een eed 
me(i)n(c)tioneren    noemen 
mercurij     woensdag(s) 
merite     verdienste, waarde 
meubilen    roerende goederen 
Michaelis    29 september 
mobile goederen    roerende goederen 
modereren    matigen 
molt     mout, gerst 
mombaer    zaakgelastigde 
monden     verklaren, beschermen 
monteren    oplopen (van geld) 
mora     vertraging 
moris et styli    volgens gewoonte en stijl 
morose     kwaad, lichtgeraakt, nurks, somber, droefgeestig 
moveren     roeren, bewegen 
munderen    zuiveren 
 
 

Naedemael    nadat 
naeste, ten    binnenkort, eerstvolgend 
naestkomentlich    aanstaande 
naestleden    jongstleden, laatstleden 
narraten; narreren   verhaaltjes; vertellen 
negat(negando) narrata   ontkent de praatjes, ontkent het gezegde 
negat totum    ontkent het geheel 
nimis praemature    veel te vroeg 
nisi habita prius copia behalve als hij de copie eerder heeft 
nisi quid novi tenzij er iets nieuws is 
nisi refusis (contumacialibus) expensis behalve na kwijtschelding van kosten (veroorzaakt door niet-opkomen) 
nomine (proprio, rei, aviae suae, matris, uit naam van (zichzelf, de aangeklaagde, zijn grootmoeder, moeder, 

sui principalis, praetendentis, zijn principaal, de eiser, zijn vrouw) 
uxoris) 

nomine quo    uit dezen hoofde, uit wiens naam 
non ablegantis processum (acta)  door niet wegzenden van de stukken 
non comparuit, comparentis  niet verschenen 
non exhibitum    niet getoond 
nootdruft    behoefte, probleem 
notabel     aanmerkelijk, aanzienlijk 
notorie     notoir, algemeen bekend 
notorium     klaarblijkelijk 
nova(m) citatio(nem)   een nieuwe oproep 
novus terminus, novum terminum  een nieuwe datum 
nugatoir     van weinig of geen betekenis 
nugeren     beuzelen 
nulle     ongeldig, ondeugdelijk 
nullitas, nulliteit    ongeldigheid 
numeratie    betaling 
 
 

Ob contumaciam   wegens weerspannigheid 
objiceren    tegenwerpen 
oblatie     aanbieding, opdracht 
obligatie     verplichting, schuldverklaring, schuldbrief 
obmoveren    ? tegenin brengen,  bewegen tot, aanzetten tot  
obsteren     in de weg staan, verhinderen 
obtineren; obtinuit   verkrijgen; heeft dit verkregen, wordt toegewezen 
occupatie; occuperen   bezigheid; bezig zijn 
oculaire     zichtbaar, ogenschijnlijk    
oftmaels     vaak 
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ofwel     ook: hoewel 
omni (meliori) modo   met elk (mogelijk) middel 
omnium actorum    van alle acten, handelingen 
onangesien    buiten beschouwing gelaten 
onbespiert    onbelemmerd 
ongestendig    niet houdbaar, niet vol te houden 
ongevitieerd    zonder fouten, onbetwist 
onmundig    minderjarig 
opbaedinge; opbaeden   opeising; opeisen 
opentholt    oponthoud 
opponeren; oppositie   tegenstrijden, tegenwerpingen maken; tegenwerping 
opposeren tegenwerpen 
ordel; ordeldrager vonnis, oordeel; hij die het vonnis in een geding voorstelt 
ordinaris gewone, gebruikelijke 
ordineeren ordenen, opmaken (stuk), verordenen, aanstellen, opdragen 
ordo judiciorum    volgorde van gerechtelijke uitspraken  
overlanchen    aangeven, aanreiken 
overmalich    herhaald 
 
 

Pandtsterckinge    bekrachtiging van pand 
pandtkeringe    verzet tegen gerechtelijke panding 
parate executie recht om onderhavige goederen zonder tussenkomst van rechter te mogen 

verkopen 
pareren     overeenkomen, gelijk zijn, behoren bij 
paritie     overeenkomst, gehoorzaamheid 
pars adversa;  partis adversae  tegenpartij; van de tegenpartij 
pauper     armlastig 
peinden     pand geven 
peindinghe    pandgeving 
per decretum    bij vonnis 
peremptorie    uiteindelijk, beslissend, laatste 
per expressum    met nadruk 
per extractum (protocolli, authenticum) door uittreksel (van het protocol, gewaarborgd)  
per generalia (juris et facti)  in het algemeen, in algemeenheden (van recht en feitelijkheid) 
per involucra    door ingewikkeldheden 
per nuda verba    met loze woorden 
per omnia(m)    in elk opzicht, over alles 
persisteren    volhouden, vasthouden aan 
petens; petit (copiam); petitum (petitie) verzoekend; verzoekt, eist (kopie); verzoek 
petendo (pro Deo protocollum)   met verzoek (van een gratis protocol) 
poenaal     strafwaardig 
poene     straf 
poenitentie    berouw, leedwezen 
poseren     zetten, stellen,? tot rust brengen, pauzeren 
possessie; possessor; possideren  bezit; bezitter; bezitten 
post causam conclusam   na beeindiging van het proces 
post conclusionem in causa  na beeindiging van het proces 
post ferias (messium, natalitias, paschales) na de (oogst-, kerst-, Paas)feesten 
post insinuationem   na dagvaarding 
post lecturam dicti recessus  na lezing van het genoemde besluit 
poucheren ? (Fr.) pousser = bevorderen, krijgen 
praecideren afsnijden, ontnemen, weigeren 
praecipitant; praecipiteren   hals over kop, al te snel; zich ergens in storten 
praecipitatie    overhaastheid 
praedicta    voorschreven 
praeferentie    voordeel 
praefixie; praefigeren   vaststelling, vasthechting; vaststellen, vasthechten 
praefixum terminum (termini)  vastgestelde datum, (vaststelling van een datum) 
praejudiceren    beschadigen, bevooroordelen 
praejuditie; praejudicaet   nadeel, vooroordeel, ook: vervroegd oordeel 
praemature nimis    al te vroeg 
praescriberen; praescriptie  voorschrijven, bevelen, verjaren; bevel, verjaring, voorschrift 
praestandi juramenti   van het moeten volbrengen van de eed 
praestita sufficienti cautione  zodra voldoende waarborg voldaan is 
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praesuppositie    vooronderstelling 
praesumeren    vermoeden, aannemen 
praesumptief    vermoedelijk 
praetendent; praetenderen  eiser; eisen, vorderen, voorwenden 
praetens     aanmatigend 
praetensie    vordering, aanspraak 
praetensi spolii    van de geeiste onttrekking, onteigening 
praevia (generali) contradictione  met (algemene) tegenspraak op het voorgaande 
praevia distractione (denuntione)  na, door, met eerdere weghaling (aanzegging) 
primi anni    van het eerste jaar 
primo die    eerdaags, direct (lett. op de eerste dag) 
primordiaal    oorspronkelijk, fundamenteel, grondig 
principael    opdrachtgever 
priora, prioribus als voren, d.w.z. verwees naar zijn vorige uitspraak; ook: vroeger, eerder 
prius     eerst 
probationschrift    schriftelijk bewijsstuk 
proces     ook: de processtukken 
proclama    oproep voor het gerecht 
proclamatus (non comparuit)  de gedaagde (is niet verschenen) 
pro conclusa (concluso)   voor het oordeel, ter afsluiting 
pro confesso    als bewezen 
pro copia concordante   voor overeenstemmende kopie 
procrastineren    verdagen, uitstellen 
procuratie    voorzorg, volmacht 
prodictis quotis    voor de genoemde hoeveelheid 
pro dimidietato    voor de helft 
producent    hij die de stukken bij het gerecht overlegt 
pro expensis    voor de (gerechts)kosten 
pro judicatis et litium expensis  voor de gerechts- en proceskosten 
pro judicato    voor het vonnis 
pro litium expensis, damnis, interesse voor de proceskosten, boete, rente 
prolix     wijdlopig 
pronuntieren    (vonnis) uitspreken 
propositie; proponeren   voorstel; voorstellen, voorhouden 
pro primo    in eerste aanleg 
propter (absentiam, alias occupationes, wegens (afwezigheid, andere bezigheden, weerspannigheid, 
 contumaciam, causas)   oorzaken) 
pro quantitate (debiti)   voor de grootte (van de schuld) 
prorogeren; prorogatie   uitstellen, verlengen; uitstel, verlenging  
pro secundo    ten tweede, in tweede aanleg 
prosequeren    vervolgen, bejegenen 
pro subsistentia mandat[i]   voor het tot stand brengen van het bevel 
protestando d’ expensis   onder protest van kosten 
protestationschrift   schriftelijk bezwaar  
protraheren    voortslepen, traineren 
pro ut jacent (jacet) zoals zij nu voorliggen (voorligt), d.w.z. zonder wijzigingen 
pro ut moris et styli volgens gewoonte en stijl 
provisie (bij ~)    voorraad, voorziening (vooreerst, uit voorraad) 
provoceren ook: beroepen 
purge  verontschuldiging, zuivering, aan rechter onderworpen zaak 
purgeren (schuld) zuiveren, verontschuldigen, rechtvaardigen 
purificeren rein maken, zuiveren, aanzuiveren  
  
    

Quadruplijcque; quadrupliceren  antwoord in vierde instantie; antwoorden in vierde termijn 
qua (non) habita    en als hij deze (niet) heeft 
quam (solemnissime, instantissime) zoals; zo ...(plechtig, snel) mogelijk 
quantsuis    zogenaamd 
quantum, in    in zoverre, tot zover 
quatenus opus    voor zover nodig 
quatenus velit    in zover hij dat wil 
quatriduum    tijd van vier dagen 
quibuscunque    voor, met wie (wat) dan ook 
quibus salvis    met deze voorbehouden 
quiteren     kwijtschelden, kwitantie geven 



 190

quod esset absurdum   hetgeen belachelijk zou zijn 
quod non    hetgeen niet zo is 
quod notandum    wat opgemerkt moet worden 
quod testor    waarvan getuige 
quo praevio    ? van hetgeen voorafging 
quo relatio    ? waarvan verslag; ? waarvan akte 
quote     aandeel, portie 
 
 

Ratificatie; ratificeren   bekrachtiging; bekrachtigen 
realem exhibitionem   daadwerkelijke toning 
reassumptie    heropening, opnieuw aannemen 
reces(sus) raadsbesluit, uitstel, schikking, overeenkomst 
recesseren ? uitstellen, een reces voortbrengen 
rechtlijck op behoorlijke wijze, overeenkomstig het recht 
reeckenboeck    koopmansboek, kasboek 
reet     gereed, klaarliggend, voorhanden 
refideren    zie revideren 
refunderen    vergelden, opbrengen 
refusie     weigering, kwijtschelding 
refutatie; refuteren   weerlegging; weerleggen 
reguard slaan    acht slaan op 
reguarde van, ten    ten aanzien van 
reise     keer 
reiteratie     herhaling 
rejectie     verwerping 
relatie; relateren    rapport, verslag, toespraak; mededelen 
relator     degene die de zaak aan de orde stelt 
releveren    bevrijden, verlichten 
remissie     vermindering, terugverwijzing, overzending 
remitteren    terugwijzen, kwijtschelden 
remuneratoire donatie   schenking bij wijze van beloning 
renuntiatie    afstand doen van 
repareren ook: vergoeden 
replijcque antwoord (op aanklacht) in eerste termijn, eerste verweerschrift 
requisitie; requireren   eis, verzoek; eisen, verzoeken 
rescinderen    vernietigen, afsnijden 
rescriptum distractionis   verweerschrift van onttrekking, weghaling 
reserveren    voorbehoud maken 
res judicata    rechtsgeldige beslissing 
resolutie     besluit, voornemen     
restauratie    vernieuwing, verbetering 
restitutio     herstel, teruggave 
retardatae litis    van het vertraagde proces 
retroacten    oude bijlagen, vorige stukken 
reus     aangeklaagde 
revideren    opnieuw bezien 
rotundelijck    ronduit 
ruin     ? boomschors, gesneden hengst 
 
 

Sabbati     zaterdag(s) 
salubriter    op gezonde, heilzame, degelijke wijze 
salva     met voorbehoud van; zie ook: salvo, salvis 
salva insinuatione   met voorbehoud van aanzegging 
salva obtenta contumacia   met voorbehoud van de verkregen (en bestrafte) weerspannigheid 
salva (interposita) protestatione  met voorbehoud van (tussengeplaatst) schriftelijk bezwaar 
salva refusione expensarum  onder voorbehoud van kwijtschelding van kosten 
salva rejectione    met voorbehoud van verwerping 
salvis     behoudens, met voorbehoud; zie ook: salva, salvo 
salvis calculi met voorbehoud betreffende de berekening 
salvis defensionibus   met voorbehoud van verweermiddelen 
salvis moderatione(m) judic.  met voorbehoud van rechterlijke vermindering 
salvis prioribus    met behoud van hetgeen eerder gesteld is 



 191

salvis quibus    met dit voorbehoud 
salvis quibuscunque   met alle mogelijke voorbehoud 
salvis retroactis    met behoud van vorige akten/handelingen 
salvis ulterioribus (deductione)  met voorbehoud van al het verdere, het overige ( ? afgeleide) 
salvo      met voorbehoud; zie ook: salva, salvis 
salvo calculo    met voorbehoud betreffende de berekening 
salvo jure fisci    met voorbehoud van het recht van de schatkist(bewaarder) 
salvo moderamine   met voorbehoud van wijziging,verzachting; voorlopig 
sampt (en sonders); samptlijck  gezamenlijk (of apart) 
sat debite    het moge verschuldigd zijn 
satisfactie    genoegdoening 
schicken     zenden 
secundi anni    van het tweede jaar 
secundum    tweede; (ook) met hulp van, volgens  
sed (non comparuit)   maar (hij is niet verschenen) 
sententie    vonnis 
sequestreren; sequestratie  in bewaring geven; bewaring 
servatis solemnitatibus   met in acht neming van de plechtigheid 
serviesmeester    hoofd huishoudelijke dienst 
si exhibita    indien getoond 
similiter     evenzo 
si minus     zo niet 
si nihil actum    indien er niets gedaan is/wordt 
sinnelijck    verstandig, bedachtzaam 
sinnen     verlangen 
sin secus    maar zo niet, dan .. 
sint Jan     24 juni (midzomer) 
sint Johannes (de Doper)   24 juni (midzomer) 
sint Michael    29 september (eind van de zomer) 
sint Michiel    29 september (eind van de zomer) 
si opus     indien nodig 
si possint    als ze dat kunnen 
si quid actum (agatur)   indien er iets gedaan is (gedaan zal worden) 
si quid exhibitum    indien dit getoond is 
sisteren     in rechte stellen; iemand doen komen 
solemneel    plechtig 
solemnissime    zeer plechtig 
solemniter    op plechtige wijze 
sollicitatie    verzoek 
solutum     betaling, voldoening 
sonder     ook: maar 
sonderling    afzonderlijk, in  het bijzonder, één-voor-één, vooral 
spatie     ruimte 
species     geld 
spolie     onttrekking van goederen, onteigening, storing, roof  
sportel(gelder)    (gerechts) leges 
stadtholder; ~schap   plaatsvervanger 
stedeken    boerenplaats (vgl. hofstede) 
sterken     handhaven, bekrachtigen 
stijli ordinarii    volgens gewone stijl 
stijven     handhaven, bekrachtigen 
stipulato     met toezegging, stipt 
stipuleren    toezeggen 
sture, stuire    steun, hulp 
sub- en obreptief onderkropen, op kwalijke wijze de waarheid geweld aangedaan 
subhastatie verkoop (bij veiling) 
sub judice onder gerechtelijk oordeel 
submitteren    overgeven (aan oordeel), als onderpand inbrengen, zich onderwerpen 
submissie    onderwerping, zijn standpunt opgeven of overgeven aan derden  
subreptief en obreptief onderkropen, op kwalijke wijze de waarheid geweld aangedaan 
subscriptio (advocati) ondertekening (van de advocaat) 
sub spe concordiae met hoop op eendracht, overeenstemming 
succederen; successie opvolgen; opvolging 
summatie    een oproep, eerste aanmaning van deurwaarder 
sunsten     anders, verder 
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suo loco (et tempore)   op zijn plaats (en tijd) 
super eodem subjecto   bovenop ditzelfde onderwerp 
super inqualificatione   naar aanleiding, wegens) van onrechtmatigheid 
superplus    ? surplus, meerwaarde 
supersederen    nalaten, achterwege laten 
suppliant    smekeling, eiser 
surcheance, surcheantie, surcheren een vonnis voor zekere tijd opschorten  
suspenderen    opschorten, uitstellen  
sustineren; sustenue   staande houden, verdragen; staande gehouden 
 
 

Tacite et expresse   stilzwijgend en nadrukkelijk 
taedieuse rediten    langdradige weerwoord 
tamquam (praeparatoria divisionis)  evenals (voorbereidingen op de verdeling) 
tamquam (immoblium possessor)  ook, immers (eigenaar van onroerende goederen) 
tandem aliquando   eindelijk eens een keer 
tanquam praejudicialis   ? als het ware 
taxe     beoordeling, inschatting, waardering 
taxeren     oordelen, waarderen, veroordelen  
temerair; temerarie schendend, vermetel, roekeloos; roekeloosheid 
temere     stoutmoedig, zonder reden, zonder overleg; ook: te meer 
tempestive    op tijd, bijtijds 
tempore ablegationis   op het moment van wegzending 
tempore collationis   op het moment van samenbrengen van de stukken  
tempus mundandi   tijdstip van afhandeling 
ten principalen    over het voornaamste 
tergiversatie; tergiverseren  uitstel, tegenstribbeling; uitstellen 
termineren    een einde bepalen 
terminus (ablegandi, agendi, citationis, tijdstip (van wegzending, van handelen, van oproep, van tonen) 
      exhibitionis) 
terminus ad diminuendum   dag van schuldvermindering, van betaling 
terminus ad distrahendum   dag van scheiding, weghaling 
terminus ad probandum   bewijstermijn., onderzoekstermijn 
terminus collationandi   dag van vergelijking 
terminus distractionis (mobilium)  dag van weghalen (van roerende goederen) 
terminus mundandi   dag van afhandeling (lett. reiniging) 
terminus peremptorius   einddatum 
terminus solvendi    dag van betaling 
test(ant)e protocollo   volgens het protocol 
testificeren    getuigenis afleggen 
testis     getuige 
tiende     belasting, nl. 10 procent 
tijdlijck     tijdig 
triduum     tijd van drie dagen 
triplijcque; tripliceren   antwoord in derde termijn; antwoorden in derde termijn 
tuchtverhoor    ?  
 
 

Uir     uur 
uitblijven     wegblijven 
uitdracht     beslissing, uitkomst 
uitlanchen    uitreiken, overhandigen 
uitleidinge    buiten bezit stellen van iemand die inrechtmatig van iets bezit heeft 
uitpachten    grond buiten stad pachten; eindigen met pacht; ook: openbaar  

verpachten  
una cum (expensis, interesse)  tezamen met (kosten, rente) 
urgeren     aandringen 
utiliter     met goed gevolg, nuttig, nodig 
utrimque     van beide zijden 
ut supra     zoals boven 
 
 

Vaagd, vaagt    zie voocht 
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vaagdinne    vrouw van voogd 
vaendrager    vaandrig 
vane     ijdele, nutteloze 
vanteren, vantieren   beroemen 
vatten     ook: opnemen, verkrijgen 
veerdich     gereed, klaar 
vel (interim)    of (tussentijds) 
vellich holden, verklaeren   in het ongelijk stellen 
vel quasi    tenminste als het ware, figuurlijk 
veneris     vrijdag(s) 
verbant; verbinden   onderpand; als zekerheid geven 
verborgen    door verlening van borgtocht verzekeren 
verbotenus    letterlijk 
verbrengen    weghalen 
verdammen    afsluiten met een dam 
verdamt     in het moeras geholpen 
verhoren    horen, luisteren naar 
verkoft     verkocht 
verlenen     uitlenen 
vermoge(ns) (relatie)   volgens (rapport, verslag) 
vernemen    verhoren 
verner     verder 
verobligeren    tot verplichting maken, verplicht zijn 
verschooten bezwaard met 'schot'  (belasting als landrente schuldig); ook: voorgeschoten 
verschot; verschieten voorschot; voorschieten 
verschrijving    overschrijving 
verseren oefenen, omgaan, verkeren 
versetten    verpanden, als onderpand geven 
verstaen     ook: overeenkomen 
versteck     afwezigheid 
versteecken holden   verstoken blijven, geen kans meer geven tot 
vervaeren    overgaan tot, doen gebeuren 
verwalter    plaatsvervanger, beheerder 
verwillekeuren    door rechtbank vaststellen 
verwin; verwinnen   toewijzing bij executie; toewijzen bij executie 
via facti     door iets te doen, eigenmachtig, daadwerkelik 
vidua(m)     weduwe 
vierdel, vierdendeel   kwart, kwartaal 
visie     inzage 
voluntair     vrijwillig 
voocht, voogt    (land)voogd, plaatselijk vertegenwoordiger van de drost 
voorhoofts    haastig, overijld; ook: in eigen persoon, in directe tegenwoordigheid 
voorlenchst    onlangs, allang 
vorder(s)    verder, ook: voorste 
vruchten     ook: opbrengsten, inkomsten 
 
 

Waardie (tegen)waarde 
wachten en waren bewaken en oppassen 
wan wanneer 
wette, weete    het weten, het in kennis stellen 
wetwe, wedwe    weduwe 
wijder(s)     verder 
willekeur     verklaring, besluit 
witloftich, wijtloftich   breedsprakig  
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Cumulatief personen - , plaats – en veldnamenregister bij Oud Rechterlijk Archief 
Bredevoort, 1664 
 
 

Aalten  
-    landgericht   ORA64: 139V, 181R 
- Berent Goosens  zaliger    zie Goosens 
- Evert Heekinck      zie Eeckinck 
- kerkmeesters      ORA64: 10V, 19R, 32V, 45V, 72R, 79R,  

101R, 114V, 161V, 162R, 173V,  
185V, 203R 

- Lorvinck   goed in Lintelo   zie Lorvinck 
- Loeverdinck  goed in IJzerlo   zie Loeverdinck 
- Maurits   goed    zie Maurits 
- Henrick Romunde     zie Romunde 
- Jan Som      zie Som 
- Enneken Warners x B. Goosens   zie Goosens 
- Aeltjen Welsinck      zie Som 
- Wesselinck  goed    zie Wesselinck 
- Geert Wesselinck      zie Wesselinck 
- windmolen      ORA64: 27V,108V 
- overig       ORA64: 27V, 74V 
Aelberdinck, Tonnis  gildemeester Kotten  ORA64: 195R 
Aelbert, Goer       ORA64: 131V 
Aelberts,  
- Jan       zie Fickx      
- Wilhelm   burger te Deventer  ORA64: 144R, 172V 
Aelbertz,  
- Goer       zie Aelbert 
- Jan       zie Aelberts 
Aelers    goed    zie Ahlers 
Aelten         zie Aalten 
Aelten off Gussinkloo, Evert van     zie Gussinclo 
Aelter Esch   windmolen op   ORA64: 27V 
Aerentz[e]       zie Arents 
Aerninck    goed    ORA64: 65R, 65V, 89V, 90V, 91R 
Ahave, schulte van  = Gijsbertt op den Pol  ORA64: 27V 
Ahlers,     goed    ORA64: 175R 
Alers, Alef(f)       ORA64: 103V, 121R 
Aloffs, Hermen       ORA64: 11V 
Alten        zie Aalten 
Amsterdam       ORA64: 28R, 157V 
Anholt        ORA64: 199V 
Arents, Hen(d)ric(k), Hindrick hoefsmid   ORA64: 21R, 32R, 57V, 72V, 81R, 81V, 99R,  

118V, 150R, 162V, 174V, 206V 
 
Arentsen, Hen(d)rick      zie Arents 
Arentz        zie Arents 
Arentzen       zie Arents 
Arnhem 
- Johan op ten Oorth burgemeester   zie Oorth 
-    hof van Gelderland  zie Gelderland 
Arpenbeeck, Derck      zie Erpenbeeck 
Arpenbeek, Derck      zie Erpenbeeck 
Asbeck        zie Asbeecke 
Asbecke                     zie Asbeecke 
Asbeeck        zie Asbeecke 
Asbeecke, Jr. Joost Hen(d)rick van, heer ten Dravenhorst     ORA64: 75R, 120V, 133V, 134V, 152R, 165V,  

192R, 209R 
Averkamp, Derck       zie Overkamp 
 
 

Backer, Frederick   overste      ORA64: 194R, 194V, 195R, 199V 
Baer en Lathum   bannerheerlijkheid  ORA64: 31R 
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Basten        zie Basten, van 
 
Basten, van 
- Frerick        ORA64: 176V, 189V 

ORA65: 67V (doorgehaald) 
- Gothefrerick, Godtfredrich, Godefrid(t) Frederick,   ORA64: 55R, 69R, 111R, 160V 
    zwager van Dr. Roller 
- Hen(d)rick    zwager van Dr. Roller  ORA64: 10V, 22V, 30V, 31R, 43V, 57R, 57V, 
                                                                                                                                79V, 100V, 150V, 161V, 173R, 204R 
- Hermen (Harmen)   ordeldrager, keurnoot  ORA64: passim 

gerichtsdienaar, voogd    
- Hermen   als partij    ORA64: 30V 
- Hindrick       ORA64: 114V 
- Michael, (Michiel) Dr. doctor, zwager van Joost  ORA64: 158V  

de Roller    
- Stijne   x Hendrick Gelmes  zie Gelmes 
- zonder voornaam      ORA64: 173R, 185V 
Beemers, Aeltjen                    zie Bemers 
Beernicks       zie Beerninck 
Beerninck, 
- Derckxen  woont in de Swaen in Isselburg ORA64: 185V 
- erfgenamen      ORA64: 153V, 166R, 177R, 212V 
- Hermken  x Berent ten Woestenesch  ORA64: zie Woestenesch 
- Tonnis,        ORA64: 11V, 28R, 122V, 127R, 154R, 180V,  

193V, 212V, 217R, 217V 
Beernincks       zie Beerninck 
Beerninckx       zie Beerninck 
Beest, Derck ter       ORA64: 135V 
Beeste, Arent ter       ORA64: 56R 
Bemers, 
- Aelken, Aeltjen  op Bemerskamp,   ORA64: 68R, 214V, 215R  

x Geert ten Passe? 
Bemerskamp       ORA64: 215R 
Bengevoort, (ten) 
- C/Konneken Sijbinck weduwe Bengevoort  ORA64: 180R, 202R 
- Derck   overleden   ORA64: 127R 
- Henrick       ORA64: 123V, 153R, 166R, 179R, 189R 
-  Jan         ORA64: 1R, 1V, 12V, 63R, 105V 
- Konneken      zie Conneken 
- weduwe van Derck     ORA64: 127R 
- zonder voornaam      ORA64: 136V 
Bengevoortt       zie Bengevoort 
Benghvort       zie Bengevoort 
Benninck,    goed    ORA64: 175R 
Berge, Gerherdt van  notaris en procureur te Wesel ORA64: 132V 
Bergen op Zoom       ORA64: 138R 
Berninck,  
- Derrick       ORA64: 60V 
Bessinck, 
- Hen(d)rick  broer van Jan   ORA64: 133V 
- Jan   broer van Hendrick  ORA64: 133R 
 
Beutan        zie Beuton 
Beuton, zonder voornaam      ORA64: 63R 
Bijvanck, (ten) 
- Aelken, Aeltjen      ORA64: 68R, 189R 
Blankenkoet, Jan Roosen   bouman op ~   zie Roosen 
Bloemen, Hendrick      ORA64: 68V 
Bloemeries, Jan       ORA64: 154R, 164V, 176R, 213V 
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Bocholt 
-    gasthuismeesters    ORA64: 9V, 18V, 35V, 44R, 57R, 71R, 80V,  

97V, 113V, 147V, 161R, 173V, 207V 
Bockholt        zie Bocholt 
Boculoo        zie Boekelo 
Boddenborch, ter Kulve ofte ~     zie Buddenborch 
Boddenborchs    weduwe    zie Buddenborch  
Boeckholt        zie Bocholt 
Boeijnck        zie Boeinck 
 
 
Boeinck , 
- Floris       ORA64: 86V 
- Hendrick      ORA64: 60V 
Boekelo 
- Wilhelm Ripperda, heer tot ~   zie Ripperda 
Boelant, 
- Derck       ORA64: 207V  
- Hen(d)rick,Henderick     ORA64: 54V, 69R, 76R, 93V, 111R 
Boenen, Jan       zie Boonen 
Boesinck, Toebe       zie Buesinck 
Boevelt, Derck te       ORA64: 103R 
    
Boksbergen, Wilhelm Ripperda heer tot ~   zie Ripperda 
Boonen, Jan       ORA64: 104R, 120R 
Borch, Teube ter       ORA64: 176V 
Borchorst   abdissinne Maria Sophia  zie Maria Sophia 
Borninchof, ten       zie Borninckhoff 
Borninchove       zie Borninckhoff 
Borninckhaeve       zie Borninckhoff 
Borninckhave(n), ten      zie Borninckhoff 
Borninckhoff, ten 
- Coene       ORA64: 146R  
- wijlen Scholte Berent Sevinck genant ~   zie hieronder bij Hendersken Sonderloo 
    scholte 
- Hendersken Sonderloo,  weduwe van Berent ten ~  ORA64: 10R, 18V, 19R, 33R, 43V, 44R, 58R,  

71V, 78V, 79R, 98V, 117V, 150R,  
172V, 174R, 174V, 185R 

- schulte J(oh)an  ten (toe)  scholte,    ORA64: 10R, 19R, 33R, 43V, 58R, 71V, 98V,  
kleinzoon van Berent    117V, 150R, 174R, 185R, 207R 

- Lotte?       ORA64: 145R, 145V 
- Naele       ORA64: 146R 
- schulte, zonder voornaam     ORA64: 79R 
- weduwe van Berent, zonder voornaam   ORA64: 98R, 115R, 144V, 186V, 207R 
Borninckhoffs, ten      zie Borninckhoff, ten 
Borninckhove, (ten)      zie Borninckhoff, (ten) 
Bourman   weduwe    ORA64: 118R 
Brant, Hermen       zie Brantz 
Brantz,  
- Alegunda Pauw,    weduwe van Herman  ORA64: 171V 
- Herman   overleden, x Alegunda Pauw ORA64: 171V 
Bras,  
- Geerdt       ORA64: 108R 
- Jan       ORA64: 13V, 27R 
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Bredevoort  
- Bemerskamp  goed    ORA64: 215R 
- Clander   huis bij ~ gelegen   ORA64: 38R 
- Casper Evers  keurnoot, serviesmeester  zie Evers 
- gerecht       ORA64: 168R, 197V 
- Misterpoorte,   hof bij ~  gelegen   zie Snoeienbosch, Jan 
    kamp van Wilhelm Hertlieff bij ~ ORA64: 75V, 182R 
    Raesvelts hof   ORA64: 75V 
- Raesvelts hof  boerderij    ORA64: 75V 
- Jan Snoeienbosch op hof van Hertlieff  zie Snoeienbosch 
- weduwe Stemers      zie Stemers 
- Geertruijdt Weeninck i.v.m. erfenis   zie Helderberch 
- Geert Wesselinck  huis van    zie Wesselinck 
- overig       ORA64: 26R, 78R, 93V, 109R, 138V, 139V 

 
Brethouwer,  
- Derck,    keurnoot    ORA64: passim 
- Derck   stadhouder   ORA64: 30V-35V, 144R-152R, 184V-186R 
- Mechtelt(t)(ien),   weduwe Engelbert van Dieren, zie Dieren 
    moeder van Wessel Nachtegael  
Brethouwers, Mechtelt(t) (ien)     zie Dieren 
Brinck    goed in Miste   ORA64: 202R 
Brinck, ten       zie Brincke 
 
 
Brincke, ten 
- Gerrit, Garrit  x N. Spoermaeckerinck,  ORA64: 72V, 81R, 150V, 184V 
     † okt. 1664 
- Jan   keurnoot , † 22 juni 1664  ORA64: passim t/m 96V  
- N. Spoermaeckerinck weduwe van Gerrit   ORA64: 150V, 184V 
- Wilhelm   op Brinck in Miste  ORA64: 154V, 190R, 202R, 209V, 218V 
Brinckelvelt   stuk land   zie Dinxperlo 
Brinckhorne       zie Brinkheurne 
Brinckheurne 
- Geert Nienhuis  gildemeester   zie Nienhuis 
Brocke, ten       zie Broecke 
Broeck, ten       zie Broecke 
Broecke, ten 
- A(e)lbert   man van Marrie   ORA64: 83R, 83V, 103R, 119V, 156R, 165V 
- Hen(d)rick   in Dinxperlo,   ORA64: 8R, 10V, 14V, 19R, 30V, 32V, 37R, 

x Mechtjen Crabbenborchs  40V, 45V, 52V, 68V, 72R, 72V, 79R,  
101R, 114V, 142R, 144R, 159V,  
161V, 171V, 173V, 182V, 185V,  
201R, 203R 

- Marrie   weduwe van zaliger Wilhelm ORA64: 52R, 83V 
- Ma(r)rie    vrouw van Aelbert  ORA64: 83V, 119V, 120R, 156R, 166R, 178R,  

178V, 188V, 212V, 213R 
- Mechteltjen Crabbenborch  x Henrick  ORA64: 171V 
- Wilhelm, Willem  zaliger, x Marrie   ORA64: 52R, 83R, 178V, 188V 
- zonder voornaam      ORA64: 30R, 54V, 96R, 159V, 160R, 200V 
Broecken, ten       zie Broecke 
Broens,  
- Enneken  x cavalerist te Wesel  zie Ronneboom  
Broerinck,  
- J(oh)an       ORA64: 60R, 82V, 165V, 192R 
- Warner (Werner)      ORA64: 60R, 82V, 136R, 154R, 164V, 165V,  

176R, 192R 
Bronchorst       zie Bronckhorst 
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Bronckhorst,  
- Theodorus,   keurnoot, landschrijver  ORA64: 8V, 13V, 26R, 28R-30V, 35V-37V,  

55R, 68R, 107V-108R, 132V, 136V, 
141V, 151V, 152R, 158V-158V,  
167V, 168R, 196V-201V, 218V-219V 

- Theodorus,   niet als keurnoot   ORA64: 91R, 91V 
- zonder voornaam  landschrijver   ORA64: 2R, 4V, 50R, 64R 
Bruens, Enneken                     zie Ronneboom 
Brugge, ter       zie Bruggen 
Bruggen, Willem (Wilhelm) ter     ORA64: 49V, 50R, 60V, 106R, 123R,154V,  

166V, 179V 
Bruijns, Enneken       zie Ronneboom 
Bruininck, Derck       ORA64: 56R 
Bruins,  
- Enneken      zie Ronneboom 
Brussen, Wessel (ten)      ORA64: 196R 
Brussenkamp       ORA64: 172V 
Buckel, Wi(j)chert(t), Wichart te     ORA64: 1R, 11V, 14R, 24R, 26R, 37V, 46R,  

53R, 67R 
Buddenborch,  
- Trijne te Kulve,   weduwe van   ORA64: 24V, 37R, 50V, 62R, 92R, 92V, 107V,  

108R 
Buesinck, 
- Berent       ORA64: 187V, 209V, 212R 
- Teube       ORA64: 187V, 209V, 212R 
Bushoff alias Raeter(d)inck, 
- Geesken Laerberch x Henrick   ORA64: 27V 
- Hen(d)rick  x Geesken   ORA64: 27V, 181R, 186R 
Bussche, Derck       ORA64: 28R 
Bussemsmit, Frerick ten      ORA64: 155V 
Busser,  
- Carel   oom van Johan Rauwerts,  ORA64: 85V, 191R 
    zwager van Anna Volmer-Croesen  
    x Lutgert Croesen 
    dominee in Dienheim (Palts)  
 
 

Caalwagen, Berendt      zie Kolwagen 
Cathum        zie Kotten 
Catten,  
- Jan       zie Koninck 
- zonder voornaam      zie Koninck 
Cleeff, van 
- Henrick       ORA64: 7V 
- Wessel       ORA64: 7V 
Cleef(f)s,    daler    ORA64: 7V, 185V 
Cleine Schaer, Berent van  = Berent Schaers?  ORA64: 178V 
Cleve        zie Kleve 
Cloeck, 
- Peter       ORA64: 14V 
- erfgenamen van Peter ~,  gewezen keurnoot  ORA64: 110R 
Clos,  
- Jan, Johan      ORA64: 108V, 128V, 129R, 151R, 174R 
Cock, (de)                                         
- Hermen   meester    ORA64: 187V, 212R 
Coenen,                                            
- Arnold (Arnolt, Aernoldt, A(e)rent, Ardt)   ORA64: 13R, 36V, 49V, 61V, 73R, 105V,122V 
Coeverden, van 
- Jan   mombaer Fr. Helderberch  ORA64: 28R, 64R, 202V 
- vrouw    te Raen    ORA64: 202V 
Colenberch, Herbert (ten)      ORA64: 177R 
Colwagen                                                                                                 zie Kolwagen  
Conniges, Jan       zie Koninck 
Conninges, Jan       zie Koninck 
Corts,     
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- Lambert       ORA64: 8R, 14V, 30R, 40R, 40V, 70R, 76V,  
95V, 109V, 142V 

- schoonzoon van Lambert     ORA64: 142V 
Cortz        zie Corts 
Costers,   
- Jacob   overleden   ORA64: 217V 
- weduwe van Jacob     ORA64: 217V 
Crabbemborch, Mechteltjen     zie Broecke 
Craenen                     zie Cranen 
Cranen, 
- Hendrick       ORA64: 106R, 156R, 192R 
- J(oh)an       ORA64: 24V, 36R, 62R, 74R, 85V, 106R,  

120V, 177V, 209R 
- zusters van Jan      ORA64: 24V 
Cremer,  
- Lambert , Lammert     ORA64: 9R, 71R, 161V 
Crock, Wilhelm,    meester, voogd, als keurnoot ORA64: 22V 
Croesen,  
- Anna,    erfgenamen van ~,   zie Volmer 

weduwe van J(oh)an Volmer  
Cruesen, Anna       zie Volmer 
Culve    goed    ORA64: 214R 
Culve, Trijne ter       zie Buddenborch 
Culve ofte Buddenborchs, Trijne ter    zie Buddenborch  
       

Dammers,  
- Jan   Dinxperlo   ORA64: 187R, 206V, 207V 
Darpevelt   land in Dinxperlo   zie Dinxperlo 
David        zie Joode 
Derckxen                                                                                                  zie Derxen  
Derxen, Hermen (Harmen) wonende op Bras(stede)   ORA64: 108R 
Deutichem       zie Doetinchem 
Dienheim (Palts) 
- Carel Busser  dominee                 zie Busser 
Diepenbrock       zie Diepenbroeck 
 
Diepenbroe(c)k,  
- Hermen Jan  vrijheer tot ~, heer tot de Empel, zie Empel  

senior 
- Borchert Joost van Welevelt tot den (ten) ~   zie Welevelt 
- zonder voornaam  vrijheer tot ~,    zie Empel 

heer tot de Empel   
Dieren 
- Eng(el)bert(t)  x Mechteld   zie Mechteld 
- Mechteld(t) Brethouwer,  weduwe Engelbert van ~,  ORA64: 9V, 20V, 26V, 27V, 33V, 34R, 102R,  

Mechteltjen, Mechtild moeder van Wessel Nachtegael   162R, 186R, 194R-195R  
Dieterinck, Herbert(t)      ORA64: 24V, 37V 
Dijrckinck   goed    ORA64: 141R 
Dincperloe       zie Dinxperlo 
Dinxperlo 
- Brinckelvelt      ORA64: 207V 
- Henrick ten Broecke     zie Broecke 
- Jan Dammers      zie Dammers 
- Darpevelt      ORA64: 207V 
- Gelckinckweg      ORA64: 207V 
- Grotenhuiser bosch     ORA64: 207V 
- Harmen Hesselinck     zie Hesselinck 
- Jacob Loddero  dominee (pastoor)  zie Loddero 
- Middelwech      ORA64: 207V 
- Derck ten Rehorst     zie Rehorst 
- Jan Smals      zie Smals 
Dinxperloe       zie Dinxperlo 
Dinxperloo       zie Dinxperlo 
Doeijnck                     zie Doinck 
Doeinck, Henrick, Frederick     zie Doinck 
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Doesborch       zie Doesburg 
Doesburg, 
- Jan Rees      zie Rees 
- overig       ORA64: 198R 
Doetinchem,  
- Ha(e)gen  burgemeester   zie Hagen 
Doijnck        zie Doinck 
Doinck,  
- Frederick      ORA64: 60V 
- Hen(d)rick (te)  x Willemken Pennincks  ORA64: 32V, 72V, 78V, 88V, 119R, 148V,  

207R, 218R 
- Willemken Pennincks x Henrick Doinck   ORA64: 88V 
- zonder voornaam      ORA64: 96V 
Draevenhorst       zie Asbeecke 
Dravenhorst       zie Asbeecke 
Drentel, Aeltjen (Aelken) ten     ORA64: 135V 
Drentell        zie Drentel 
Drijhuis,  
- zonder voornaam      ORA64: 68V 
Drost(e)        zie Lawick 
Drupper, Wilhelm (Willem)  meester    ORA64: 21R, 32R, 57V, 72V, 81R, 99R,  

118V, 150R, 162V, 174V, 206V 
Druppers       zie Drupper 
Duitsland       ORA64: 90R 
Dulle, Wendele ten  x Heine Leessinck  zie Leessinck 
Dunnewijck   hofgoed    ORA64: 102V, 176R, 210R 
Dunnewijck, Berent                                                                                  zie Woestenesch                                  
Dunnewijcque, Henrick  = Henrick Gellinck ?  ORA64: 156V 
Dunnewijcque       zie Dunnewijck / Woestenesch 
Dunnewint    = hofgoed Dunnewijck  ORA64: 102V 
Dunnewoldt   overste wachtmeester  zie Dunnewolt 
Dunnewolt, Jacob van   jonker, overste wachtmeester ORA64: 12R, 23V, 157R, 176V, 189V 
 
 

Eckerveldt       zie Eckervelt 
Eckervelt 
- Gerrit, Garrit, Gerhart     ORA64: 7R, 7V, 15R, 30R, 38R, 69R, 143V,  

160R, 171R, 171V 
Edelhoff, J.   notaris    ORA64: 158R 
Eeckinck   goed    ORA64: 38V, 55V, 56R 
Eeckinck,  
- Essel(e)       ORA64: 38V, 56R, 81R, 97V, 118V, 163R,  

174V, 206V 
- Teube, Tobe  stiefvader van Berent Seinhorst ORA64: 31V, 38V, 56R, 72V, 81R, 97V, 118V,  

150V, 163R, 174V, 184V, 207R 
Eecking                                                                                                     zie Eeckinck 
Eelkinck, Henrick   mombaer Fr. Helderberch  ORA64: 28R, 34R, 43V, 58V, 102R 
Eerde, Tonnis van      ORA64: 24R, 208V, 219R 
Eerde ten Pleckenpoel(l), Adria(e)n van jonker   ORA64: 7V, 8R, 16R, 23V, 29R, 37R, 42R,  

46V, 54V, 58V, 59R, 64V, 67V, 69V, 
74R, 76V, 83V, 94R, 104V, 109R, 123V, 
127V, 141V, 156R, 159R, 164V, 188V, 
195V, 198R, 208R, 213R, 215V-216V, 
218R 

Eerde ten Pleckenpoll      zie Eerde 
Eerden ((tot)ten Pleckenpoel), Jonker    zie Eerde 
Eerden, Tonnis van      zie Eerde  
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Elferdinck, 
- Hermen       ORA64: 93R 
Elkinck                                                                                                      zie Eelkinck 
Elschot, (ten,’t) 
- Berent   vader van Jan   ORA64: 214V 
- Jan   zoon van Berent   ORA64: 214V 
Elschott, ’t       zie Elschot 
Elsen, Geeske(n) ten,   weduwe van Warner Tenckinck zie Tenckinck 
Elten    abdissinne Maria Sophia  zie Maria Sophia 
Elverdinck                                                                                                 zie Elferdinck 
Elverfelt        zie Elvervelt 
Elvervelt, (van, ab) 
- Hen(d)rick    keurnoot    ORA64: 133R, 139R-141R, 196R, 197V-198,  
    kleinzoon van Aeltjen Grievinck,  220R, 
    geb. Sinnigers     
Embden        zie Emden 
Embrich        zie Emmerik 
Emden        ORA64: 157V 
Empel, van der (der, ter, totter) 
- Hermen Jan  vrijheer tot  de Diepenbroeck, ORA64: 175R, 175V  

heer tot ~, senior 
- heer ter (der, van der) jonker    ORA64: 10R, 20V, 21R, 32R, 56V, 72V, 80R,  

81R, 101R, 101V, 118R, 118V, 
150R, 151V, 158V,162V, 173R, 
174R, 174V, 175R, 175V, 184V, 
207V 

- rentmeester van      ORA64: 151V 
- zonder voornaam  vrijheer    ORA64: 151R 
- zonder voornaam  volmachtiger   ORA64: 97R , 100R 
Empell, van der       zie Empel 
Engels, Henrick       ORA64: 86V, 188R, 208R, 217V 
Eppenhoff, Hermen      ORA64: 24R 
Eppinck,  
- Wilhelm, Willem, ~ genant Rosier    ORA64: 19V, 43R, 58R, 71V, 77R, 99R,  

117V, 150R, 174R, 187R, 207R 
- zonder voornaam      ORA64: 10V 
Eppingk        zie Eppinck 
Erpenbeeck, Derck Philips      ORA64: 35V, 85V, 87R, 103R, 191R, 212R,  

214R 
Erpenbeecke       zie Erpenbeeck 
Ever…, Nicolaes       ORA64: 18R 
Evers 
- Casper, Caspar  keurnoot    ORA64: passim 
- Casper, Caspar  stadhouder   ORA64: 8V, 16V-17V, 39R-42V, 158V 
- Casper   niet als keurnoot,   ORA64: 27V 
    serviesmeester     
- Erick,    volgt vanaf 22-6-64 Jan ten ORA64: passim 

Brincke op als keurnoot,     
ordeldrager     

- Erick    als partij  (o.a. tijd. kerkmeester) ORA64: 22R, 101R 
- Peter       zie Everts    
Evert, Caspar       zie Evers 
Everts,  
- Caspar, Casper      zie Evers 
- Erick       zie Evers 
- Hermen   zalliger    ORA64: 151V 
- Jacob   broer van Peter   ORA64: 15R, 42V, 170R 
- Peter(s)   broer van Jacob   ORA64: 15R, 52V, 69R, 76R, 93V, 111R,  

132V, 170R 
 
 

Fickx genant Aelberts, Jan     ORA64: 92V, 105V, 122V, 123R, 126R, 127V 
Fiscus (zonder toenaam)      ORA64: 7V, 14V, 30R, 30V, 40V, 41R, 54V,  

68V, 96R, 142R, 159V, 187V, 209V 
Fix, Jan        zie Fickx 
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Fojert, Doctor       ORA64: 197R, 197V 
Frenck, Georch    kapitein en commandeur Groenlo ORA64: 8V, 16V-17V, 42R, 196V-197V,  

199R 
Fuijlendinck, Henrick      ORA64: 25R 
 
 

Garritsen, Derckxen      zie Warnsinck 
Gasthuijsmeesteren tot Boeckholt     zie Bocholt 
Geelinck, Tonnis       ORA64: 12V 
Geerdes,  
- Rutger, Rotger      ORA64: 65V, 76R, 91V, 92R, 133R, 213V 
Geert, Herber(t)s        zie Herbers  
Geesinck, J(oh)an      zie Giessinck 
Geessinck       zie Giessinck 
Gelckinck, Hendrick      zie Gellinck 
Gelder        zie Gelre 
Gelderlant,    hof van    ORA64: 10V, 64V, 67V, 90V, 102V, 109R,  

127V, 130R, 131R, 139R, 139V,  
161R, 194V, 196V, 197R, 198R,  
199V 

Geldermalsum, Georch Niclaes van der Lawick, heer van  zie Lawick 
Gelkinck,  
- Berent       ORA64: 180R 
- Hendrick      zie Gellinck 
Gelckinckweg       zie Dinxperlo 
Gellekinck,  
- Henrick       zie Gellinck 
Gellinck, Hen(d)rick      ORA64: 102V, 103R, 122R, 156V, 176R,  

192V, 193R, 210R  
Gelmes, 
- Henrick, Henrici  zaliger, x Stijne van Basten, ORA64: 86V, 87R 
    schoolmeester 
- Stijne van Basten  weduwe van Henrick  ORA64: 86V, 87R 
Gelre,  
- Jan Kelfken   mombaer van het vorstendom ~ ORA64: 30V, 31R, 43V 
-    vorstendom   ORA64: 30V, 89V 
Gerrits, Ewolt       zie Gerritsen 
Gerritsen, 
- Derckxen   x Berent Warnsinck  zie Warnsinck 
- Ewol(d)t       ORA64: 7R, 15R, 30R, 38R, 69R 
Gevers, Egbert       ORA64: 88V 
Ghijse,  
- Jan, Johan(nes)  x Anna, keurnoot   ORA64: 39R-42V, 53R-53V, 64V, 68V, 75R- 

76V 
Gielinck    goed    ORA64: 195R 
Gielinck, Joost       ORA64: 68R 
Giesinck        zie Giessinck 
Giessinck, 
- Aren(d)t       ORA64: 74V, 84V, 86R, 96R, 123R, 123V,  

124R, 126R, 153R, 155V, 165R,  
176V, 190R, 208R 

- Jan, Johan  Meddo    ORA64: 59V, 60R, 73R, 73V, 82R, 104R, 
                                                                                                                               120V, 133V, 134V, 135R, 152R 
- zonder voornaam      ORA64: 68V 
Giessincks       zie Giessinck 
Gijsbers        zie Gijsberts 
Gijsberts, 
- Carst, Karst, Corst vader van Jan   ORA64: 91V, 92R, 107V 
- Gerrit       ORA64: 217R  
- Gorris       ORA64: 85V 
- Jan   zoon van Carst   ORA64: 92R 
Gijsbertz       zie Gijsberts 
Gijse,  Jan, Johannes      zie Ghijse 
Gijsen, Jan       zie Ghijse 
Gijskeskempken       ORA64: 91V 
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Gildemeesters van Meddo      zie Meddo 
Goerderwerck   goed in Dorpboer   ORA64: 65R, 65V, 89V, 90V, 91V, 125V,  

154R 
Goerder Werck       zie Goerderwerck 
Goerdeswerck       zie Goerderwerck 
Goerderswerck       zie Goerderwerck 
Goor(c)kinck, Hermen      ORA64: 178V 
Goorkinck, Hermen      zie Goorckinck 
Goosens, 
- Berent   zaliger, x Enneken Warners ORA64: 163V 
- Enneken Wanders weduwe van Berent, in Aalten ORA64: 163V 
Graes, (van) 
- Catharina Anna  oudste dochter Dr. x Adelheida ORA64: 25V 
- Dr.   zalliger, x Adelheida Moeselhagen, ORA64: 25V, 67V, 68R 
    vader van Catharina Anna 
- Jan       ORA64: 92V, 126R 
- Adelheida Catharina weduwe van Dr. Graes,  ORA64: 25V, 36V, 49V 
 Moeselhagen  moeder van Catharina Anna 
- weduwe       ORA64: 13R, 61V, 62R, 67V, 68R, 73R, 220R 
Grevinck       zie Grievinck 
Grievinck,  
- Aeltjen Simmigers weduwe van Henrick Grievinck, ORA64: 196R 
    grootmoeder van Henrick van   
    Elvervelt 
- Gijsbert   stiefkind van Henr. Romunde ORA64: 172V 
- Henrick   zalliger, x Aeltjen Simmigers ORA64: 196R 
- Jan,    ondervoocht, gezworene  ORA64: 9V, 10V, 13V, 28R, 34R, 35V, 58V,  

64R, 71R, 157V, 162R, 181R, 186R,  
186V, 195R, 196R 

- Jan   als ordeldrager   ORA64: 218R 
- Warner       ORA64: 103V, 121R 
Grievincks       zie Grievinck 
Grievinckx       zie Grievinck 
Groenewoldt      zie Groenewolt 
Groenewolt, Joost Georch,  Zweedse obercommissaris ORA64: 1V, 2R, 3R, 6V, 7V, 8R, 14R-15V,  

zwager van Dr. Cornelis Smits   28V-29V, 39V, 40R, 41R, 53V, 54R- 
55R, 69V, 70R, 76V, 94V, 108V, 110R, 
142R-143V, 159V, 160V, 168V, 169R, 
172R, 181V, 182R, 199R  
   

Groenlo   
- gerecht       ORA64: 128V, 129V 
Groenwolt, obercommissaris     zie Groenewolt 
Groll        zie Groenlo 
Gronewolt, Obercommissaris     zie Groenewolt 
Grootenhuis   goed    ORA64: 175R 
Grootenhuis, (ten) 
- Enneken Snoecklaecken weduwe van Jan   ORA64: 20R, 20V, 88V 
- Henrick       ORA64: 150R, 150V 
- Jan, zaliger  x Enneken Snoecklaecken,  ORA64: 88V 
- weduwe en erfgenaemen weduwe, erven van voogd ~ ORA64: 10R, 20V, 21R, 22R, 32R, 32V, 56V,  

72V, 81R, 97R, 118V, 119R, 150R,  
150V, 162V, 163R, 174R-175R,  
184V, 185R, 207V 

- zonder voornaam  voogd te Dinxperlo  ORA64: 9R 
Grotenhuis,       zie Grootenhuis 
Grotenhuiser bosch      zie Dinxperlo 
Grunde, Wilhelm ten      ORA64: 28R 
Gulikerland 
- Neesken Venes       ORA64: 138R 
Gussinclo, (van, ten) 
-  Agn(i)es Treb,   weduwe van Evert ten ~  ORA64: 133R 
- Evert van Aelten off ~ x Agnies Treb   ORA64: 133R 
- Gerrit       ORA64: 162V 
- Rotger       ORA64: 173V 
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Gussinckloo, van (ten)      zie Gussinclo 
 
 

Haeck, Enneken   weduwe van Winoldt Laeckens zie Laeckens 
Haege, Derck ten       zie Hagen 
Haege, Henrick ten      zie Hagen 
Haegen        zie Hagen 
Haemaecker, Berent      ORA64: 25R 
Haen,  
- Hans   soldaat, x Neesken Venes, ORA64: 138R, 138V 
    vader van Hans Jurrien 
- Hans Jurrien  zoon van Hans en Neesken ORA64: 138V 
- Neesken Venes  overleden, x Hans, moeder van ORA64: 138R, 138V 
    Hans Jurrien 
Haenecroot       zie Haenekroot 
Haenekroot,  
- Wilhelm   vaandrig    ORA64: 55R 
- zonder voornaam  vaandrig    ORA64: 75R 
Haerle, Wubbelt ten      ORA64: 103V  
Haertmans goed   boerderij    ORA64: 35V 
Haeve, Berent ten      zie Have 
Hage, Derck ten       zie Hagen 
Hagen, ten 
- burgemeester, zaliger te Doetinchem                                 ORA64: 196V, 197V-198R 
- Derck   schepen  te ’s Heerenberg  ORA64: 1V, 6V, 15V, 28V, 41R, 41V, 54V,  

70R, 76V, 94V, 108V, 134R, 134V, 
142R, 142V, 159V, 172R, 181V, 183V, 
199R, 200R, 200V 

- Henrick   commissaris   ORA64: 27V 
ORA66: 151R 

- zonder voornaam  burgemeester te Doetinchem ORA64: 196V, 197V-198R   
Hagenbueckers, Jacob      ORA64: 185V 
Hagens, ten       zie Hagen 
Haghen, ten       zie Hagen 
Hamerslagh       ORA64: 123R 
Harbertz, Geert       zie Herbers 
Harders, Elisabeth  ondertrouwd, later x G. Wijginck ORA64: 136V, 153R, 166R, 179R, 189R 
        zie ook Wijginck 
Hardes, Elisabeth      zie Harders 
Harmelinck, Berent      zie Hermelinck 
Hartlief(f), Willem, Wilhelm                   zie Hertlieff, Wilhelm 
Hartliefs kempken      zie Bredevoort 
Hartlieft, Wilhelm                    zie Hertlieff, Wilhelm 
Hartoch, Willem (Wilhelm)                   zie Hertogh 
Harts, Moses ~   jood    zie Joode 
Hartz, Moijses ~   jood    zie Joode 
Haskers, Derck       ORA64: 155R 
Have,  
- Berent ten       ORA64: 182V, 183R 
Heeckinck, Evert   in Aalten    ORA64: 162R 
Heeminck       zie Heminck 
’s Heerenberg 
- schepen ten Hagen     zie Hagen 
Heickinck, Evert       zie Heeckinck  
Heijnck        zie Hijnck 
Heine, Gerhard (Garrit, Gerbert)     zie Heinen  
Heinen,  
- Geesken Laerberch x Henrick   ORA64: 27V 
- Gerhard (Garrit, Gerbert, Gerrit)    ORA64: 68V 
- Henrick   zaliger, x Geesken Laerberch ORA64: 27V 
Helderberch,     
- erfgenamen van Wilhelm                                             ORA64: 27R-28R, 184R, 201V 
- Anneken Willinck  x Wilhelm   ORA64: 27R, zie ook Kinckhuis 
- F(r)erick    zoon van Wilhelm en Geertruijdt ORA64: 27V, 28R   
- Geertruijdt Weeninck x Wilhelm   ORA64: 27V 
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- Geertruit   dochter Wilhelm en Anneken ORA64: 27R 
- Henrick   zoon Wilhelm en Anneken  ORA64: 27R 
- Jan   zoon van Wilhelm en Geertruijdt ORA64: 27V, 28R 
- Judith   dochter Wilhelm en Anneken ORA64: 27R 
- kinderen van zaliger, zonder voornaam   ORA64: 34R 
- Wilhelm   overleden; vader van Wilhelm,  ORA64: 27R-28R, 184R 

Ferick / Frerick, Jan,  
Geertruit, Henrick en Judith,  
x Geertruijdt Weeninck, 
x Anneken Willinck 

- Wilhelm   oudste zoon van  Wilhelm  ORA64: 28R 
Helle, Arjaen (Adriaen) ter      ORA64: 25R, 165R, 218V 
Heller, Berent       zie Hellers 
Hellerberch  zie Helderberch 
Hellers, Berent  ORA64: 176R, 177R, 190V, 214V 
Helmerdinck = Helmerinck?   ORA64: 124R 
Helmerinck cavenstede   ORA64: 93V 
Heminck, Geer(d)t  ORA64: 12R, 24R, 36R, 51R, 59V, 64R 
Henderixsen, Reijner  zie Henrickxen 
Hendrichksen, Reijner  zie Henrickxen 
Hendricsen, Tonnis  zie Henrickxen 
Hendricksen, Tonnis  zie Henrickxen 
Hendrickxen, Tonnis  zie Henrickxen 
Hengel, (van), 
- Dr. Gerhard (Gerherdt) S. advocaat   ORA64: passim  
Hengell, Dr.      zie Hengel  
Hengelo,  
- Wilhelm Ripperda heer tot ~,    zie Ripperda 
Henrici    zaliger, schoolmeester  zie Gelmes  
Henrickxen,  
- Reiner       ORA64: 134R, 134V, 142V  
- Tonnis       ORA64: 8R, 14V, 30R, 40R, 70R, 75V, 95V,  

109V 
Her…linckx       ORA64: 126V 
Herbers,  
- Geert,    (voorm.) gildemeester Meddo ORA64: 60V, 122V, 127R, 153V, 166R, 177R,  

193V, 195R, 212V 
Herberts, Geert       zie Herbers 
Herckinck,  
- Gerrit (Gerhard)      ORA64: 143V, 171V 
- zonder voornaam  pachter    ORA64: 176V 
Hermelinck,  
- Beren(d)t      ORA64: 11V, 53R, 61V, 119V, 132R 
Hermen, Aloffs                                                                                         zie Aloffs 
Hertlieff,  
-  Wilhelm (Willem,Wellem) keurnoot    ORA64: passim     
-  Wilhelm (Willem)  stadtholder   ORA64: 55R, 68V-70R, 75V-76V, 92R-92V,  
          198R-201V 
-  Wilhelm    niet als keurnoot   ORA64: 7R, 168V, 182R 
Hertogh, Wilhelm (Willem)  ORA64: 128R-129R  
Herts, Mo(o)ses Jude, Joode  ORA64: 164R, 219V; zie ook Joode 
Hesselinck, Herman (Harmen, Hermen)  ORA64: 100V, 119R, 150V, 163R, 175R,  

185R,207V 
Hietbrinck, (ten) 
- Frerick       ORA64: 88V 
- Geesken  x Lambert Nellekes  zie Nellekes 
- Hind(e)rick (Henrick)      ORA64: 88V, 119R, 148V, 207R, 218R 
- Jan   Aalten    ORA64: 88V, 149R, 178V 
- Lotte ten ~  x Velthorst   zie Velthorst 
- zonder voornaam      ORA64: 96V 
Hietbrincke, ten       zie Hietbrinck 
Hijinck        zie Hijnck 
Hijnck    goed in Meddo    ORA64: 91V 
Hijnck    goed    ORA64: 128V-129V 
Hijnck,  
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- Berent       ORA64: 187V, 209V, 212R 
- Wilhelm, Willem      ORA64: 12R, 12V, 52V, 188R, 208R, 217V,  

218V, 219R 
Hinckamp, Wessel (ten)      ORA64: 139R 
Hoenesch   goed in Dorpboer   ORA64: 65R, 65V, 89V, 90V, 91V, 125V,154R 
Hoenstraete, Maergriete  weduwe van Berendt Kolwagen zie Kolwagen ORA64: 180V 
Hoerne, ter 
- Coene       ORA64: 155R, 187V 
- Hermen       ORA64: 164R, 175V, 188R 
- Warner        ORA64: 37R 
Hoet, Ulrich   sergeant    ORA64: 138R 
Hoickinck,  
- Di(j)rck,  Derck      ORA64: 24V 
Hollants    gulden    ORA64: 7R, 94R, 185V 
Hondarp, Geert Scholte (ten) scholte    ORA64: 21V 
Honesch   goed    zie Hoenesch  
Honnepe, ter 
- Berent        ORA64: 55V 
- Jan        ORA64: 68V, 95R, 144R, 160V, 172V, 183R 
Honnip, Jan ter       zie Honnepe 
Hoopman, Wilhelm      ORA64: 21R, 32R, 56V, 81R, 97V, 118V,  

150R, 163R, 174R, 185R, 207V 
Hopman, Wilhelm      zie Hoopman 
Horst, Lumme ter       ORA64: 52V 
Huigens, Martijn    rentmeester    ORA64: 55V, 65V, 76R, 92V, 126R, 213V 
Huijgens, Martin       zie Huigens 
Huijninck,  
- Berent       ORA64: 66V, 72R, 78R, 117V 
- Hermen , Harmen keurnoot    ORA64: passim 
Huininck                                                                                                    zie Huijninck  
Hulsbraeck   goed    ORA64: 93V 
Hulsbroeck   goed, = Hulsbraeck?  ORA64: 124R 
Hulsen, ter (ten) 
- Ariaen       ORA64: 24V, 208V 
- Geert       ORA64: 93R 
Huppel(s),  
- Jan scholte (schulte) scholte    ORA64: 88V, 96R 
- Scholte   scholte    ORA64: 25R, 68V, 74V, 84V 
Hüppel, scholte van      zie Huppel     
Hutte, Dirck ter       ORA64: 104V 
 
 

IJzerlo        ORA64: 157V 
Innis, Jo(o)ris       ORA64: 191R, 191V, 214R 
Iselborch       zie Isselburg 
Isendoorn, van 
- Andreas       ORA64: 132V  
- Isaac        ORA64: 163V 
Isselburg, 
- Derckxen Beernincks woont in de Swaen  zie Beerninck 
 
 

Jacob, David   jood    ORA64: 24R, 36R, 59V, 64R, 132R 
Jacobs, David       zie Jacob  
Jacobsen, David                    zie Jacob  
Janknecht,  
- Anthoni       ORA64: 9V 
- Hendrick, Henrick     ORA64: 66V, 72R, 78R, 117V, 123V 
Janknechts, Anthoni      zie Janknecht 
Jansen,  
- Derck   oude jager van de drost  ORA64: 200R 
- Frans       ORA64: 63R 
Jegerinck, Gerrit       ORA64 : 9R, 71R, 161V 
Jode, (Moses, Herts)      zie Joode 
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Joden, Moses en David      zie Joode 
Joede, Mooses       zie Joode 
Joode, (de) 
- David    = David Jacob?   ORA64: 11V, 12R, 49V, 51R, 60V, 106V,  

123R, 154V, 166V, 179V, 208V 
- David Jacobs      ORA64: 64R, 132R 
- Herts, Harts      ORA64: 164R, 175V, 188R, 217R, 219R, 
                                                                                                                               219V 
- Moses, Mosis, Moijses = Moses Harts?   ORA64: 12V, 49V, 60V, 88R, 93R, 106V,  

123R, 124R, 154V, 166V, 179V,  
180R, 188R, 214R 

- Moses, Moijses Herts (Hartz)    ORA64: 104V, 187V 
Jooden, Moses en David      zie Joode 
Jordens,  
- Hermen   overleden, x Trine Schaers ORA64: 172V 
- Trine Schaers  weduwe van Hermen  ORA64: 172V 
Jouersma       zie Jouwersma 
Jouwersma, Sibrant (Sibert) vaandrig    ORA64: 75R, 120V, 152R, 165V, 192R, 208V 
 
 

Kaets,  
- Jan   zaliger    ORA64: 36V 
- weduwe van Jan      ORA64: 36V 
Kalff    majoor    ORA64: 183R 
Kampe    goed    ORA64: 102R 
Kannenborc/gh, Beren(d)t      ORA64: 83R, 178V 
Katten, Jan Koninck alias      zie Koninck 
Kelfken, Dr. Jan (Johan)  advocaat vorstendom Gelre en ORA64: 10V, 30V, 31R, 43V, 57R, 70V, 79V,  

graafschap Zutphen    114V, 150V, 161V, 173R, 185V,  
                                                                                                                                204R  
-             zonder voornaam         Dr.                                                    ORA64: 80R, 100V, 151R, 204V   
Kemnae    goed    ORA64: 195R 
Keppel, van 
- Georc(g)h  heer Oeding, Mallum, Westerholt ORA64: 216R 
Kerckmeesters tot Aelten      zie Aalten 
Kier, Peter       ORA64: 21V 
Kinckhuis,  
- Anneken Willinck  weduwe van Gerrit  ORA64: 27R, 42V, 43V, 58V, 181V                                                     
- Gerrit   zalliger, x Anneken Willinck ORA64: 27R 
- zonder voornaam  weduwe    ORA64: 9V, 19V, 33V, 57R, 58V, 71V, 81V, 
                                                                                                                               98R, 186V 
Kisters, Derck       ORA64: 20R 
Klanderman, Derck  ( = Hoickinck ?)   ORA64: 25R 
Kleve    land van    ORA64: 97V 
Klooster, Jan in ’t       ORA64: 157V 
Klos, Jan       zie Clos 
Kock, (de) 
- Hermen       zie Cock 
Koenen, Aernoldt (Arent)      zie Coenen   
Kolwagen,  
- Beren(d)t  zalliger x Maergriete Hoenstrate ORA64: 180V, 181R, 186R 
- Maergiete Hoenstraete weduwe van Berendt  ORA64: 180V 
- Paul    keurnoot, ordeldrager  ORA64: 158R 
Konen, Arent       zie Coenen 
Koninck (alias Katten),  
- Jan       ORA64: 70R, 95R, 109V, 142V, 160R, 171R,  

182V, 201V 
Koninclks       zie Koninck 
Kooninck       zie Koninck 
Kortbeeck   goed, eigenaar Derck Overkamp ORA64: 13V 
Korten, Gi(j)s(s)ella   weduwe Johanne(s) Wisselinck zie Wisselinck  
Kotten 
- Tonnis Aelberdinck gildemeester   ORA64: 195R     
- overig       ORA64: 216R 
Kreil, Hen(d)rick ten      ORA64: 86R, 153V 
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Kulve ofte Boddenborch, Trijne ter     zie Buddenborch 
Kulve of Paddenborch, Trijne (Trine) ter    zie Buddenborch 
 
 

Laeckens, 
- Enneken Haeck  weduwe van Winoldt  ORA64: 132V 
- Winoldt   zaliger, x Enneken Haeck,  ORA64: 132V 
Laer, Lucas ter       ORA64: 98V 
Laerberch, Geesken  x (zaliger) Henrick Heinen,  zie Heinen en Bushoff 
    x Henrick Bushoff al. Raeterdinck 
Lammerdinck,  
- Hermen, Harmen      ORA64: 103R  
- Nijenhuis      ORA64: 60V   
Landschrijver       zie Bronckhorst, Wisselinck 
Lawick, van (der) 
- Georch Nic(o)laes,  † 1664, hr. tot Geldermalsum, ORA64: 8V, 13R, 16V, 17R, 23R, 37R, 42R,  

gouverneur Bredevoort,    42V, 196V-197V 
commandeur,    

-  Go(o)swijn Wilhelm,  drost, rechter, † 18-06-1665 ORA64: passim 
gouverneur van Bredevoort,   
capitein, commandeur    

    als partij    ORA64: 69R, 196V-197V 
Lawijck, van der       zie Lawick 
Lebbinck,  
- Roeloff   zoon van Rutger   ORA64: 92R 
- Rotger   vader van Roeloff   ORA64: 92R, 107V 
Leemmenes, Tonnis      zie Lemnesch 
Leessinck, 
- Heine   x Wendele ten Dulle  ORA64: 11R 
- Wendele ten Dulle x Heine    ORA64: 11R 
Lemnesch , 
- Tonnis       ORA64: 25R, 105V 
Leuckinck, Berent      zie Loickinck 
Lichtenvoorde 
- Lichtenvoorsche protocol     ORA64: 29V 
Limborch, doctor       ORA64: 146R 
Lintelo        ORA64: 158R 
Lobeeck, Henrick       ORA64: 178V 
Loddero,  
- pastoor Jacob  dominee te Dinxperlo  ORA64: 100V, 119R, 150V, 163R, 175R,  

185R, 207V 
Lodderus        zie Loddero 
Loerdijck, Jan       ORA64: 86R 
Loeverdinck   goed in Aalten (IJzerlo)  ORA64: 157R 
Loickinck,  
- Beren(d)t,   (voorm.) gildemeester Meddo ORA64: 60V, 122V, 153V, 166R, 177R, 193V,  

212V 
- zonder voornaam      ORA64: 68V 
Loijckinck, Beren(d)t      zie Loickinck 
Loo, ter  
- Henrick       ORA64: 176V 
- Joost       ORA64: 127R, 217R 
Loobeeck, Henrick      zie Lobeeck 
Louwerman   luitenant    ORA64: 195V 
Lorvinck    goed in Lintelo   ORA64: 158R 
Lotte (Borninckhoff ?)      ORA64: 145R, 145V 
 
 

Maercolff  jonker    ORA64: 191R, 214R 
Maes,  
- Griete   x Jan    ORA64: 27R 
- Hermen       ORA64: 93R 
- Jan   x Griete    ORA64: 27R 
Mallum, heer Georch van Keppel van    zie Keppel 
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Marcolff, jonker       zie Maercolff 
Marcoloff, jonker       zie Maercolff 
Maria Sophia   abdissinne Elten, Vreden en ORA64: 139R 
    Borchorst 
Maurits    goed in Aalten   ORA64: 163V 
Maurits, Dries   neef van Enneken Warners ORA64: 163V 
Mebel    goed    ORA64: 10V, 22V 
Meckinck, Karst       ORA64: 178V 
Meddehoe       zie Meddo 
Meddo     
-    gildemeesters van  ORA64: 153V, 177R, 193V 
        zie ook Herbers en Loickinck 
Medeho(o)        zie Meddo 
Meisters, Henrick       ORA64: 9V, 20V, 33V 
Melaetenhuis       ORA64: 90R, 191R 
Mensinck,  
- Berent       ORA64: 1R, 26R 
- zonder voornaam      ORA64: 14R 
Mentinck,  
- Enneken  x Jan Ronneboom  zie Ronneboom     

  
- Hermen (Herman) (van)     ORA64: 9V, 61V, 195R 
Mersman, Claes   voogd    ORA64: 172V 
Micharis        zie Micharus 
Micharus, Aelbert   koster    ORA64: 105V, 121R, 155R 
Middelwech       zie Dinxperlo 
Miste 
-    hofgericht   ORA64: 102V 
Misterpoort(e)       zie Bredevoort 
Moeselage       zie Moeselhagen 
Moeselagen(s)       zie Moeselhagen 
Moeselhage       zie Moeselhagen 
Moeselhagen,  
- Adelheida Catharina weduwe Dr. Graes  zie Graes 
- N.       ORA64: 182R 
- erfgenamen      ORA64: 15V 
Moijses        zie Joode 
Morrien,  
- Trine       ORA64: 182R 
Munster,  
- Aeltjen van  weduwe Volmer   zie Volmer 
-    Stift    ORA64: 50R 
 
 

Nachtegael,   
- Hermen, Herman  zaliger    ORA64: 13V, 152V 
- Jan    keurnoot    ORA64: 18V-22V 
- weduwe   weduwe van Hermen,  ORA64: 13V, 105V, 152V, 166R, 179R, 190V, 

schoonmoeder van Dr. Theben   212V 
- Wessel(l)  zoon van Mechteld Brethouwer,  ORA64: 9V, 33V, 34R, 58V, 71R, 71V, 81V,  

194R, 194V,199V 
- weduwe en erven  van Herman   ORA64: 13V 
Nachtegaels       zie Nachtegael 
Nachtegal       zie Nachtegael 
Nachtegall       zie Nachtegael 
Nachtegals       zie Nachtegael 
Nassou, van   vorstelijke genade  ORA64: 158V 
Nellekes, 
- Geesken ten Hietbrinck x Lambert   ORA64: 88V 
- Lambert   x Geesken ten Hietbrinck  ORA64: 88V 
Neuwegen       zie Nijmegen 
Nienhuis, (ten) 
- Derck    Ratum    ORA64: 164R, 175V, 188R, 214R, 219R 
- Geert   gildemeester Brinkheurne  ORA64: 195R 
- Henrick        ORA64: 127R 
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Nihenhuis, Derck ten  = Nienhuis?   ORA64: 103V 
Nijenhuis Lammerdinck      zie Lammerdinck 
Nijlandt, Johan Hendrick (Jan)     ORA64: 59V, 86R, 106R, 180V 
Nijlant        zie Nijlandt 
Nijmegen,  
- landdag       ORA64: 71V 
- overig       ORA64: 77V 
Noi, Henrick   advocaat en schepen Emmerik ORA64: 133R 
Noteboom,  
- J(oh)an        ORA64: 94R, 111R, 131R 
Notteboom, Jan       zie Noteboom 
 

 

Obinck    goed    zie Ovinck  
Odinck    huis    ORA64: 216R 
Odinck, Georch van Keppel heer van ~   zie Keppel 
Oeding, Georch van Keppel heer van  ~   zie Keppel 
Oessinck, Geert S.  scholten    ORA64: 25R, 68R, 202R, 214V 
Oldencamp, (ten) 
- Hendrick      ORA64: 133V, 135R 
- zonder voornaam      ORA64: 134V 
Oldercamp       zie Oldencamp 
Olderecamp       zie Oldencamp 
Onnekinck,  
- Berent   x Trijne Warnders  ORA64: 124R 
- Jan       ORA64: 107V, 127V, 154V 
- Trijne Warnders  x Berent    ORA64: 124R 
Oorth, Johan op ten (opten) burgemeester Arnhem,  ORA64: 139R, 154V, 197R, 197V 
    griffier hof van Gelderland 
Oosterhoff, Teube ten      ORA64: 162R 
Oossinck, Geert                                                                                        zie Oessinck 
Ophuis, Lucas       ORA64: 162V, 206V 
Opten Oorth       zie Oorth 
Op ’t Vonder       zie Vonder 
Ossinck, Geert       zie Oessinck 
Overkamp, Derck   eigenaar Kortbeeck  ORA64: 13V 
Ovinck    goed    ORA64: 112V, 139R, 141R 
Ovinck, Jan       ORA64: 162V, 206R, 206V 
 
 

Paddenborch, Trijne ter Kulve of ~     zie Buddenborch 
Paeu, Alegunda       zie Pauw 
Passe, Geert ten   op Bemerskamp,   ORA64: 214V, 215R 

x Aeltjen Bemers? 
Passenkamp       ORA64: 64V 
Pauw, Alegunda   weduwe Brantz   zie Brantz 
    vrouw van Harmen Storm  zie Storm 
Pelckwick, J(oh)an ter      zie Pelckwijck  
Pelckwijck, ter 
- Jan       ORA64: passim  
- Jan, Johan  keurnoot, gezworene  ORA64: 11V-12V, 25R 
- Jan   als partij    ORA64: 153R, 212R, 220R, 220V 
Pelwick, Jan ter       zie Pelckwijck  
Pelwicks, Jan ter                    zie Pelckwijck  
Pennincks, Willemken  x Henrick Doinck                zie Doinck 
Peters,  
- Abraham   ondervoogd   ORA64: 11V, 190R 
- Abraham  bode, gezworene, keurnoot ORA64: passim  
Petersen, Abraham  zie Peters 
Peterssen, Abra(ha)m  zie Peters 
Pieters, Abra(ha)m  zie Peters 
Plante        zie Planten 
Planten,  
- Berent       ORA64: 105V, 121R, 155R 
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- Geert       ORA64: 215R, 215V 
- Wilhelm       ORA64: 162R, 162V, 173V, 186R 
-             zonder voornaam           richter                                               ORA64: 169R 
Pleckenpoel                                     goed                                                 ORA64: 188V 
Pleckenpoel, Adriaen ten  jonker    zie Eerde 
Pleckenpoel, Adriaen v. Eerde ten jonker    zie Eerde 
Pleekenpoel, Eerden ten  jonker    zie Eerde 
Poelhuijs       zie Poelhuis 
Poelhuis,  
- Hemen       ORA64: 155V 
- Rotger, Rutger  keurnoot , stadhouder  ORA64: passim 
- Rotger    niet als keurnoot   ORA64: 24V,104R 
Pol, Gijsbertt op den ~  jonge scholten van Ahave  zie Ahave 
Polhuis, Rotger       zie Poelhuis 
Poppinck, Derck       ORA64: 37R, 155R, 213V, 219R 
Provisoren 
- der armen       ORA64: 121R, 154R 
- van het gasthuis te Bocholt    zie Bocholt 
 
 

Rabelinck       zie Raebelinck 
Raebelinck,  
- Frits, Fritst, Fritz  ordeldrager,  volmachticher, ORA64: 1R, 14R, 60V, 61V, 73R, 86R, 88R,   

zoon van Gerrit    106R, 106V, 122V, 123R, 126R,    
schoonzoon van Joh. Wisselinck   134R, 142V, 153V, 154V, 158V,   

                                                         en Gisella Korten    166V, 172R, 176V, 179V, 180R,  
                                                                                                                               180V, 183V, 189V, 192R, 200R  
- Gerherdt, Gerhardt, Gerrit, vader van Frits   ORA64: 52R, 86R, 123R, 153V 
Raebinck, Frits       zie Raebelinck 
Raebingen, Gerrit van      ORA64: 53R 
Raelinck, Frits       zie Raebelinck 
Raen, vrouw van Coeverden te     ORA64: 202V 
Raesfeldt       zie Raesveldt 
Raesfelt        zie Raesveldt 
Raesveldt,  
- Bitter (van)      ORA64: 133V 
- Wilhelm (Willem,Wilhem)     ORA64: 63V, 65R, 83R, 83V, 89V, 90V, 91V,   

103R, 119V, 125R, 125V, 128R,   
154R, 155V, 165V, 169R, 178R,  
178V, 188V, 212V 

Raesvelt(s)       zie Raesveldt 
Raesvelts hof       zie Bredevoort 
Raeterdinck, Henrick Bushoff alias     zie Bushoff 
Raetman, Aelbert Schulte  scholte    ORA64: 136R 
Raetum, Albert    scholte    zie Raetman 
Raeve        zie Raeven 
Raeven, 
- Berent       ORA64: 70R, 109V 
- Claes, Klaes      ORA64: 70R, 109V, 160R, 171R, 201V 
- zoon van Claes      ORA64: 160R 
- zonder voornaam      ORA64: 95R, 142V, 182V 
Rallen, Beeltjen (Beelken, Bieltje, Bieltien, Bijelken)   ORA64: 9V, 18V, 35V, 44R, 57R, 71R, 80V,  

97V, 98R, 113V, 114R, 148V, 161R, 
173V, 207V 

Rasfeldt, Wilhelm       zie Raesveldt 
Raterdinck       zie Bushoff 
Raterinck, Hendrick Bushoff alias     zie Bushoff 
Ratum 
- A(e)lbert Raetman scholte    zie Raetman  
- Derck ten Nienhuis     zie Nienhuis 
- Jan Willinck  gildemeester   zie Willinck 
- overig   buurtschap   ORA64: 216R  
Rauwers, Frerick       ORA64: 91R, 91V, 216R 
Rave        zie Raeven 
Raven        zie Raeven 
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Rees, Jan       ORA64: 63R 
Rehorst, Derck ten  land in Dinxperlo   ORA64: 207V 
Rellen, Beeltjen       zie Rallen 
Rensinck,  
- Geert       ORA64: 52R, 86R 
Resinck, Willem       ORA64: 52R 
Richolt,  
- Maximiliaen  kapitein    ORA64: 15R, 39R, 39V, 157V 
Richolts        zie Richolt  
Rijckwijns, Dr.   advocaat   ORA64: 52V, 132V, 197R-198R 
Ripperda,  
- Wilhelm   heer tot Hengelo, Boksbergen  ORA64: 62R 
    en Borculo    
- tot Vorden      ORA64: 152R 
Roerdinck 
- zonder voornaam  scholten    ORA64: 195R 
Roert    scholten    zie Roerdinck 
Roesinck, Harmen      ORA64: 71R, 81V 
Roesselinck, Jan       ORA64: 215R 
Roller,  
- Dr. Joost (de)   advocaat, zwager van Henrick, ORA64: passim 

Michiel   
- Justus de  Dr.    ORA64: 23R 
- Sophia de ~  weduwe van Berent van Vorden zie Vorden 
- zonder voornaam  pachter    ORA64: 176V 
Romunde, Henrick  in Aalten    ORA64: 162R 
Ronneboom,   
- Enneken Bruins (Broens) x … Ronneboom   ORA64: 94R, 111R, 131R 
- Enneken Mentinck x Jan Ronneboom  ORA64: 27R 
Roockx,  
- Wilhelm, Willem  (=Geert)    ORA64: 88R 
Roosen,  
- Wessel       ORA64: 105V, 152V, 166R, 179R, 191R,  

212V 
Roossen, Wessel ten      zie Roosen 
Rose        zie Roosen 
Rosen        zie Roosen 
Rosens, Wessel       zie Roosen 
Rosier, Wilhelm Eppinck genant     zie Eppinck 
Rouhoff, Henrick       ORA64: 186R 
Ruessinck,                                                                                                zie Roesinck 
Ruller, Dr.       zie Roller 
Rump,  
- Berent       ORA64: 103V 
- Henrick       ORA64: 27R 

 
       

Sadelaer,  
- Jan       ORA64: 37V, 59V, 73R, 82R, 104R, 120V, 
                                                                                                                               152R 
Sadeler, Jan       zie Sadelaer 
Saedeler, Jan       zie Sadelaer 
Salm, van (von, zu) 
- Car(e)l Di(d/t)erich Otto prins    ORA64: 7V, 14R, 16R, 29R, 30R, 34V, 40V,  

42R, 44V, 51V, 54V, 55R, 57V, 59R,  
69R, 69V, 70V, 74V, 76V, 80V, 82V,   
94R, 95V, 97R, 105R, 109R, 111V,   
124V, 125R, 139R, 139V, 140V,  
141V, 142R, 147V, 152V, 159R,  
160V, 161R, 166R, 169V, 173R,   
173V, 178R, 183R, 185R, 189V,   
195V, 198R, 199R, 202V, 210V, 
211R 

- zonder voornaam  overleden prins   ORA64: 34V 
Salms, prins van                    zie Salm 
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Samberge, Henrick ten      ORA64: 62V 
Santfoert       zie Santvoort 
Santvoort,  
- Fran(t)s   x Sibille Stump,schoonzoon van ORA64: 109R, 130R, 167V, 170R, 183V,  

Johannes Stump    201V 
- Sibille Stump  x Frans, dochter van Johannes ORA64: 109R, 168R, 170R, 201V 
    Stump 
Sartoris, Johannis      ORA64: 55R, 69R, 111R, 160V 
Schaer, Berent van Cleine ~     zie Cleine 
Schaers, 
- Berent   mombaer Fr. Helderberch  ORA64: 28R, 66V, 72R, 78R, 117V, 178V?  
- Tri(j)ne   weduwe van Hermen Jordens zie Jordens 
Schevichaven, zonder voornaam secretaris (Baer en Lathum?) ORA64: 31R 
Schoemaecker,  
- Berent       ORA64: 128V, 129R 
- Derck       ORA64: 86V, 87R 
Schoenmaeker, Derck      zie Schoemaecker 
Schoenmaekers, Derck      zie Schoemaecker 
Schomaecker, Berent      zie Schoemaecker 
Schulte, Joost       zie Schulten 
Schulten,  
- Aeltjen       ORA64: 215R 
- Henrick       ORA64: 86V 
- Joost       ORA64: 52R  
- Luicke       ORA64: 215R 
Schutte,  
- Erick, E(e)rich      ORA64: 26V, 59V, 86R, 106R, 162R, 186R 
- Joost       ORA64: 86R 
- Wilhelm       ORA64: 87R, 177V 
Schutten       zie Schutte 
Scutte        zie Schutte 
Seinhorst, Beren(d)t  stiefzoon van Toebe Eeckinck ORA64: 31V, 38V, 56R, 72V, 81R, 97V, 118V,  

150V, 163R, 174V, 184V, 207R 
Selckinck, Berent       zie Sellekinck 
Selkinck, Berent       zie Sellekinck 
Sellekinck, Beren(d)t      ORA64: 60R, 82V, 83R, 136R, 165V, 192R 
Sewinck, Jan       ORA64: 8V, 16V 
Sibelinck,  
- Ber.       ORA64: 215R 
- Derck       ORA64: 108V, 151R, 174R 
Sibinck,  
- Geert(t)       ORA64: 167R, 189R, 214V 
- Henrick       ORA64: 167R, 179R 
Sickinck, Jan       ORA64: 13R 
[S]iel        ORA64: 151V 
Sijbelinck, Derck       zie Sibelinck 
Sijbinck,  
- C/Konneken  weduwe Bengevoort  zie Bengevoort 
- Henrick       zie Sibinck 
Simmelinck, Joost      ORA64: 85V, 93R, 93V, 123R, 124R, 158R,  

202R, 208V 
Simmellinck, Joost      zie Simmelinck 
Simmelt,  
- Joost       zie Simmelinck    
- zonder voornaam      ORA64: 68R 
Simmigers, Aeltjen  weduwe, x Henrick Grievinck zie Grievinck   
Slesewijck       ORA64: 66R 
Slichte, ter (ten) 
- Beerndeken  weduwe van Jan   ORA64: 36V, 88V 
- Jan   x Beerndeken, zaliger  ORA64: 36V, 88V 
Slotboom, (ten) 
- Hermen       ORA64: 37R 
Sluiter, Henrick       ORA64: 91R, 216R, 216V 
Smals, Jan       ORA64: 138V 
Smeenck       zie Smeinck 
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Smeinck,  
- Berent       ORA64: 165R 
Smit,  
- Dr.       zie Smits 
- Frerick ter      ORA64: 93R 
Smits, 
- Dr.       ORA64: 3R, 4V-5R-6R, 36R-36V, 46V,  
                                                                                                                               63V-64R, 67V-68R, 74R, 144R, 
                                                                                                                               166V, 177V, 189R, 190R, 209V, 
                                                                                                                               212R, 212V, 218V, 220R, 220V                                                                                        
- Dr. Cornelis   volmachticher,   ORA64: 13V, 54R, 62R, 65R, 89R-90V, 125R, 

zwager van Groenewolt    194R, 194V, 199V 
- Dr. Cornelis  als keurnoot   ORA64: 22V-23R  
- Dr. Cornelis  als partij    ORA64: 23V, 27R, 91R    
- zaliger Harmen (Hermen) weduwe van ~,   ORA64: 12R, 157R 
- Vitus   chirurg    ORA64: 54V 
Smitz        zie Smits 
Snoecklaeck, Enneken (ten)     zie Grootenhuis 
Snoecklaecken,    weduwe  Grootenhuis  zie Grootenhuis 
Snoeienbosch   goed    ORA64: 195R 
Snoeienbosch, Jan  pachter bij Misterpoort,Bredevoort ORA64: 182R 
Snoocklaken, Enneken  weduwe  Grootenhuis  zie Grootenhuis 
Som, Aelken (Aeltjen) Welsinck,  weduwe van Jan ~  ORA64: 157R, 158R, 167Inleg, 167R, 167V 

zuster van Geeske, Henrickje en  
Sander Welsinck     

Sonderloe, He(i)nders(c)ken, weduwe Berent ten Borninckhoff zie Borninckhoff 
Sonderloo, Hendersken,   weduwe Berent ten Borninckhoff zie Borninckhoff 
Sonsvelt, Gerrit (van)      ORA64: 136V, 189R, 213R 
Spaermaeckerinck       
- Jan       ORA64: 162R, 186R 
- N.   weduwe Gerrit ten Brincke               zie Brincke 
Spoermaeckerinck      zie Spaermaekerinck 
Standt    oude jager van drost G.W.Lawick ORA64: 200R 
Stege, Wessel(l) ter      ORA64: 23V, 37R, 37V, 46V,  58V, 74R, 83V,  

104V, 123V, 156R, 164V, 208V,  
218R                                                                                                                  

Steghe, Wessel ter      zie Stege 
Stemers, weduwe  te Bredevoort   ORA64: 13R 
Stennekes, Derck      ORA64: 110R 
Stoffels, Hermen       ORA64: 42V 
Stomp    luitenant Johan    zie Stump 
Storm 
- Engelbert      ORA64: 160V 
- Evert       ORA64: 11V, 22V, 23R, 24R, 25R, 37R, 37V, 
                                                                                                                               46R, 51R, 53R, 53V, 67R 
- Hermen   x Alegunda Pauw   ORA64: 143V, 144R, 160R, 171V, 172R,  

173V, 182V, 200V, 201R 
- Alegunde Pauw  vrouw van Hermen ~  ORA64: 171V 
Stormb, Evert       zie Storm 
Storms, Hermen       zie Storm 
Stortelsche goederen      ORA64: 51V, 198R 
Straete, Egbert ter      ORA64: 98V 
Struickers, Berent   op de Culve  ORA64: 214R 
Stump 
- Christiaen  zoon van Jan, broer van Caspar ORA64: 130V 

landschrijver     
- Dr. Caspar(us)  der rechten doctor, zoon van Jan, ORA64: 130V, 219V 

broer van Christiaan   
-  Johan, Jan  luitenant , vader van Sibille, ORA64: 109R, 109V, 130R, 138R, 168R,  

vader van Christiaen en Caspar   170R, 184R 
-  Luitenant  luitenant    ORA64: 110R, 128R, 183V, 184R, 201V 
- Sibille   x Frans Santvoort  zie Santvoort 
Stumps        zie Stump 
Styrumbsche goederen      ORA64: 34V 
Swaen        ORA64: 100R 
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Swardt, Coenraedt  cessionaris van weduwe  ORA64: 13V 
en erven Nachtegael   

Swarte, Coenraedt      zie Swardt 
Switser, Sander   gerechtsdienaar, ondervoogd ORA64: 98R, 98V, 100V, 187R 
   
 

Telcor, Christiaen  meester    ORA64: 181V 
Tenckinck,  
- Geeske(n) ten Elsen weduwe van Warner ~  ORA64: 104R, 120R 
Teubenstede   goed    ORA64: 112V, 139R, 141R 
Theben, 
- Dr.  Bert(t)(h)ram  advocaat, schoonzoon van de  ORA64: passim 
    weduwe Nachtegael 
- Dr. Bertram  als keurnoot   ORA64: 22V-23R 
- Dr.    als partij    ORA64: 64V 
Thomas, Jan       ORA64: 24V, 37R, 50V, 62R 
Tobenstede   goed    zie Teubenstede  
Tonnissen, Jan    waard    ORA64: 15R, 39R 
Tra,  
- Lambert   keurnoot    ORA64: passim 
-  Lambert   niet als keurnoot   ORA64: 52V, 123V, 127R, 152R, 155V, 165R,  

176V, 190R, 208R 
Traa        zie Tra 
Trae        zie Tra 
Treb,  Agn(i)es Treb,   weduwe van Evert ten Gussinclo   zie Gussinclo 
Tuinte    goed    ORA64: 195R 
 
 

Ubbinck   goed    ORA64: 141R 
Ubbinck, Hendrich, Henrick     ORA64: 68R, 176R, 190V 
 
 

Veelen  zie Vehlen 
Veendrich, Henrick ORA64: 11V 
Vehlen, van ~ tot Vehlen en Raesvelt, graaf en vrijheren  ORA64: 7V, 14R, 30R, 34V, 40V, 44R, 51V,  

55R, 57V, 59R, 69R, 70V, 74V, 76V,     
80V, 82V, 95V, 97R, 105R, 109R, 
111V, 118R, 124V, 125R, 139R, 
140V, 142R, 147V, 152V, 160V, 
161R, 166R, 169V, 173R, 173V, 
178R, 183R, 185R, 189V, 199R, 
202V, 210V, 211R 

Velen, graaf en vrijheren van     zie Vehlen 
Velthorst, (te) 
- Lotte ten Hietbrinck weduwe van Wessel Velthorst ORA64: 20V, 32V, 88V, 89R, 119R 
- Wessel   zalliger    ORA64: 78V, 88V 
- zonder voornaam      ORA64: 148V 
- zonder voornaam  zalliger, cum suis   ORA64: 20V, 72V, 73R, 96V 
Venes, Neesken   overleden, x Hans Haen  zie Haen 
Verners, Jan       zie Warners 
Verschaegen, Hester  x Jan Waterinck   zie Waterinck 
Verstege, Peter   der rechten doctor en stadhouder ORA64: 31R 
    van Baer en Lathum   
Vheelen        zie Vehlen 
Vhelen        zie Vehlen 
Vildeken,  
- Derck (ten)      ORA64: 10V, 20R, 22V, 30V, 31R, 35R, 43V,  

79V, 80R, 100V, 114V, 151R, 161V,  
173R, 185V, 204R, 204V 

- zonder voornaam      ORA64: 9R, 150V 
Vile, Joost ter    rentmeester, stadhouder  ORA64: 2R, 3V, 4V, 5R, 158R-180V, 198R 
Villeken, Derck (ten)      zie Vildeken 
Volmer,  
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- Aeltjen van Munster weduwe van …. Volmer  ORA64: 179R 
- Anna Croesen   weduwe van J(oh)an ~  ORA64: 28R, 62R, 62V, 85V, 89R, 90R,  

191R, 212R, 214R 
-             zonder voornaam               weduwe Volmer                               ORA64: 191V 
- Hindrick   zaliger    ORA64: 103R 
- J(oh)an   zaliger luitenant, x Anna  ORA64: 28R, 62R, 62V, 85V, 89R, 191R,  

212R 
- Wilhelm, Willem  ontvanger van de verponding ORA64: 131V, 191R, 191V, 214R 
Volmers                     zie Volmer 
Vonder, Berent Op (’t)      ORA64: 190R, 209V, 218V 
Voorst, Berent ter       zie Vorstman 
Voorstenders der armen      zie Provisoren der armen 
Vorden, 
- heer Ripperda      zie Ripperda 
Vorden, van 
- Berent   zaliger, x Sophia de Roller  ORA64: 186R 
- Sophia de Roller  x Berent    ORA64: 186R 
- weduwe van Berent     ORA64: 206V 
Vorst, Berent te       zie Vorstman 
Vorsteman, Berent      zie Vorstman 
Vorstman, Berent       ORA64: 9V, 10R, 19V, 20R, 33V, 42V, 43R,  

57R, 81V, 98R 
Vos,  
- G.V.   notaris    ORA64: 158R 
- Jan       ORA64: 213V 
Voskuil, Henrick       ORA64: 25R 
Vreden,  
- Maria Sophia  abdissinne   zie Maria Sophia 
 
 

Waelien, (van) 
- Abra(ha)m      ORA64: 85R, 104V, 123V, 155V, 190V, 208R 
- Geertien Strobant weduwe Waelien, schoonmoeder ORA64: 86R, 125V 

van Jan Warners    
- Geertruit       zie Warners 
- Hen(d)rick  overleden   ORA64: 65R, 89V, 90V, 192V 
- Jan       ORA64: 85R, 105R, 123V, 155V 
- Wilhelm, Willem      ORA64: 107V, 121R, 121V, 153V, 165R 
- zonder naam   weduwe,    ORA64: 85R, 154R, 220R, 220V 

schoonmoeder van Jan Warners   
Waemelinck,  
- Geert       ORA64: 92V, 126R 
Walien        zie Waelien 
Waliens        zie Waelien 
Wanders, Enneken      zie Goosens 
Wanners, Jan       zie Warners 
Warnders,  
- Jan       zie Warners 
- Trijne   x Berent Onnekinck  zie Onnekinck 
Warners,  
- Enneken  x Berent Goosens  zie Goosens 
- Geertruit Waelien  x Johan, Jan    ORA64: 90V, 125V 
- Jan (Johannes),  schoonzoon van wed. Waelien, ORA64: 24V, 36R, 46V, 50V, 59V, 60R, 62R,  

Meddo, x Geertruit Waelien  63V, 65R, 65V, 73V, 74R, 82R, 85R,  
85V, 86R, 89V, 90V, 104R-105R,  
106R, 120V, 123V, 125R,152R,  
155V, 156V, 177V, 190R, 190V,  
192R, 192V, 208R, 209R, 209V,  
211R, 211V 

- Wilhelm       ORA64: 119V 
Warnsinck, 
- Berent   x Derckxen   ORA64: 11R 
- Derckxen Ga/erritsen x Berent    ORA64: 11R 
Wassenbargh       zie Wassenbergh 
Wassenberch       zie Wassenbergh 
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Wassenberchs       zie Wassenbergh 
Wassenbergh, Everwijn   voogd van Winterswijk  ORA64: 13R, 23R, 37V, 50V, 63V, 64R, 88V, 
                                                                                                                                91V, 92R, 133R, 177R, 190R, 190V,  

211V, 219R 
Waterinck,  
- Hester Verschaegen x Jan    ORA64: 95R 
- Jan   x Hester    ORA64: 95R 
Weddinck, Dr. Rodolphus  advocaat, schoonzoon van  ORA64: passim 
                                                         Giselle Korten    
Weelinck, Tonnis       ORA64: 206V 
Weeninck,  
- Geertruidt  x Wilhelm Helderberch  zie Helderberch 
- Hermen   luitenant, curator en raad van ORA64: 35R, 44V, 51V 
    Salm, richter  
-             Hen(d)rick      ORA64: 86V, 87R 
- Jan        ORA64: 167V, 169R  
-             zonder voornaam              richter                                               ORA64: 45R, 195V  
Weerdt                              schulte    ORA64: 151V 
Wehlinck, schulte schulte  ORA64: 173V 
Weleveldt   zie Welevelt 
Welevelt tot den (ten, van) Diepenbroeck,  
- Hr. Borch(a)(e)rt Joost  jonker    ORA64: 8R, 14R, 29R, 29V, 39V, 55R, 69V,  

142V, 160V, 169R, 181V, 199R 
Welfeldt, borchert Joost      zie Welevelt 
Welphoff   zie Welpshoff 
Welpshof   zie Welpshoff 
Welpshoff  
- Geer(d)t, Gert (te,tho, toe)     ORA64: 66V, 71V, 77R, 150R 
-             zonder voornaam               weduwe,                                     ORA64: 33R  

N.B. foutief: weduwe Borninckhoff 
- zonder voornaam en consorten ORA64: 10R, 10V, 18V, 19V, 33R, 43R, 44R, 
                                                                                                                                58R, 78V, 98R, 99R, 99V, 115R, 
                                                                                                                               117V, 144V, 174R, 174V, 186V,  
                                                                                                                               187R, 207R 
Welscher,  
- Jan te       ORA64: 9R, 20R, 35R 
Welsinck,  
- Aelken (Aeltjen)  zuster van Sander   zie Som 

weduwe van Jan Som 
- Geeske   zuster van Sander, Henrickje en ORA64: 157R, 157V 
    Aeltjen   
- Henrickje  zuster van Geeske, Sander en  ORA64: 157R, 157V 
    Aeltjen 
- Sander, Zander  broer van Aelken (Aeltjen), ORA64: 157R, 157V, 158R, 167Inleg, 167R,  

Geeske en Henrickje    167V 
- zonder voornaam              moeder van Sander, Aeltjen, ORA64: 158R 
    Geeske en Henrickje 
Welsincks       zie Welsinck 
Welsinckx       zie Welsinck 
Weninck        zie Weeninck 
Wensinck   goed    ORA64: 112V, 139R, 141R 
Wenterswick       zie Winterswijk 
Wenterswijckschen Landtgerichte landgerichte   zie Winterswijk  
Werners, J(oh)an       zie Warners 
Wesel,  
- Gerherdt van Berge notaris, procureur   zie Berge 
- Ronneboom, x Enneken Broens, cavalerist te  zie Ronneboom 
Wesselinck   goed onder Aalten  ORA64: 158V 
Wesselinck,  
- Geert       ORA64: 158V 
- Jan, Johan      ORA64: 83R, 83V, 103R, 119V,155V, 165V,  

178R, 178V, 188V  
- zonder voornaam      ORA64: 212V 
Wessels,   
- Co(e)pe       ORA64: 166V, 177V, 189R, 202R, 212R,  
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219R 
Wibbels, Jan       ORA64: 215R 
Wibbelts, Geert       ORA64: 215R 
Wijginck,  
- Elisabeth Harders x Gerherdt                       ORA64, 189R 
- Gerrit (Gerhert, Gerherdt) ondertrouwd, later x El. Harders ORA64: 153R, 189R 
Wijmes, Hermen       ORA64: 124R 
Wijnen, Jan   bakker    ORA64: 188V, 189R, 213R, 215V, 216R 
Wijskamp, Wilhelm ten      ORA64: 180R 
Willinck,  
- Anania(s)      ORA64: 143V, 160R, 171R 
- Anneken  weduwe Kinckhuis en   zie Kinckhuis en Helderberch 
    Helderberch 
- Henrick       ORA64: 27R 
- Jan   gildemeester Ratum  ORA64: 27R, 195R 
- Jacob zaliger      ORA64: 107V, 121R, 121V, 153V, 165R 
- Jacob   weduwe van   ORA64: 121R, 121V 
- weduwe van Jacob     ORA64: 153V, 165R 
Willinckx        zie Willinck 
Windemolle   op Aelter Esch   ORA64: 27V 
Winterswijk, 
- Goerdeswerck  goed in Dorpboer                zie Goerdeswerck 
- Hoenesch  goed in Dorpboer                zie Hoenesch 
-    landgerichte   ORA64: 44V, 65R, 75R, 112R , 112V 
- Evert Storm  huis van    ORA64: 67R 
- Jan Warners  ingezetene   ORA64: 63V 
- voogden en ondervoogden    ORA64: 128V, 132R 
- overig       ORA64: 63R, 112R 
Winterswijcksche Landtgerichte     zie Winterswijk 
 
 
Wisselinck, 
-  Gisella Korten  weduwe landschrijver Johanne(s), ORA64: 4V, 142V, 172R, 200R 

schoonmoeder v. Frits Raebelinck   
en doctor Weddinck    

- wijlen Johanne(s)  landschrijver   ORA64: 2V, 4R-5R, 134R, 142V, 159V, 172R,  
183V, 198V, 200R 

-             weduwe landschrijver                                                                ORA64: 4R, 134R 
-             weduwe                                                                                     ORA64: 140V                                                
- zaliger Dr. Stephan   ORA64: 4V 
Wisselinckx zie Wisselinck 
Wissinck, Jan ORA64: 25R 
Woestenesch ofte Dunnewijck,  
- Berent (ten, ter)   x Hermken Beerninck  ORA64: 1R, 74R, 102V, 122R, 127V,  

154V, 156V, 166V, 167V, 176R, 
177V, 180V, 189R, 192V, 210R, 
212R, 213V 

- Hermken Beernink x Berent ten Woestenesch  ORA64: 1R 
Wolf, Johannes       zie Wolff 
Wolff, Jo(h)annes   volmachtiger, auditeur  ORA64: 8R, 8V, 14R, 15R, 16V, 24V, 29R,  

29V, 36R, 39R, 39V, 55R, 110R,  
177V, 190R, 192V, 209V, 211R, 
211V 

Wolt        zie Woold 
Wolters, Quijrijn   amptman   ORA64: 158V 
Woold 
- scholten Roerdinck     zie Roerdinck 
Woordes,  
- Coene       ORA64: 126V 
Woordt, zalliger Jan ter      zie Woort 
Woort, ter 
- zaliger Jan    gewezen keurnoot  ORA64: 14V,110R 
-    kinderen van Jan   ORA64: 110R 
- Willem, Wilhelm      ORA64: 206R 
Wormskamp   goed    ORA64: 139R 
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Wormskampsstede       zie Wormskamp  
Wornninck, Aelbert      ORA64: 132V 
Wuesteness, Berent      zie Woestenesch 
 
 

Zutphen, 
- graafschap      ORA64: 26R, 30V, 31R, 43V, 89V, 131R 
    appelrecht van graafschap ~ ORA64: 26R 
-    landrecht van  graafschap ~ ORA64: 82V 
- Beelken Rallen      zie Rallen 
- overig       ORA64: 198R 
Zwolle (bij Groenlo) 
- Groenewolt  obercommissaris   zie Groenewolt 
 
 
 
 


